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Jak si připravit s Feng Shui Vánoce a Nový rok 2020
Zuzana Adam - Otevřené podvečerní setkání o tom, jak díky Feng Shui prožít klidný
advent a příjemné Vánoce. Změnily se Vaše přípravy na Vánoce na maraton shánění
dárků a místo pohody se stupňuje stres a nervozita? Představte si, že tyto Vánoce
mohou být jiné. Dozvíte se, jaké rituály můžete s rodinou vyzkoušet a posílit tak
vzájemné vztahy. A nebude chybět ani vánoční mlsání a nálada. Cena: 299 Kč.

úterý 3.12.
18:00 - 20:30

  E-shop:  www.Avasa-Shop.cz

Léčitel a chiropraktik - náprava těla a energetiky těla tradiční húnskou metodou
János Olajos - špičkový maďarský léčitel a chiropraktik známý v mnoha státech. 
Jeho asistentka pochází ze Slovenska. Cena: 2 300 Kč / 20 min.

3.12. a 4.12.
 
 

Odstranění bloků z minulosti
Lukáš Hoďák - Na tomto semináři se dozvíte, jak lze rychle odstranit skutečné příčiny
Vašich problémů. Naučíte se používat jednoduché a velmi účinné techniky pro práci 
s Vaším podvědomím. Zbavíte se celé řady negativních bloků, nepříjemných
vzpomínek, zbytečných omezení a pochopíte různé životní souvislosti. Cena: 2 400 Kč.

neděle 8.12.
9:30 - 17:00

Autoterapie hlasem I. + II. s konzultací (pro začátečníky a pokročilé)
PhDr. Feng-yűn Song - Výcvikový program zdravého a efektivního dýchání. Celostním
a osobním přístupem učí „energetickou sebe-údržbu“. Je vhodný pro každého, kdo chce
najít řešení různých životních situací: syndromem vyčerpání nebo pěveckým nezdarem
počínaje, imunitou a osobnostním růstem konče. Cena: 500 Kč.

úterý 10.12.
18:00 - 20:00

Plazmový večer: Bachova květová terapie 2
Ing. Hanka Nováková - Přednáška volně navazuje na přednášku o Bachových
esencích Dr. Edwarda Bacha, která proběhla v říjnu. Během přednášky budou puštěny
frekvence na virové infekce - Adenovirus a Grippe. Cena: 250 Kč.

úterý 10.12.
18:00 - 19:30

Setkání v ženském kruhu - Naše cesta životem
Blanka Demčáková, Marcela Rešlová - Milé ženy, jaká je Vaše cesta životem? 
Jak se vyvíjí? Pochybujete o ní? Hledáte ujištění nebo odpověď, jestli je pro Vás 
ta správná? Umíte přečíst své životní situace? Toto předvánoční setkání bude 
o otázkách a odpovědích. Přijďte načerpat sílu a klid do dalších dnů a nechte se
inspirovat na své cestě, aby Vaše vykročení do Nového roku v sobě mělo energii
odhodlání k novým změnám a úspěchům. Další setkání bude v pá 10.1. Cena: 500 Kč.

pátek 13.12.
17:30 - 20:30

Komunikace a sebevědomí jako základ podnikání
Jitka Caldová - Každý z nás se snaží někam směřovat, něčeho dosáhnout a ne vždy
se nám to daří tak, jak bychom si přáli. Společně se podíváme na to, proč se nám tak
úplně nedaří v oblasti podnikání. Cena workshopu: 1 500 Kč.

sobota 7.12.
9:00 - 16:00



Centrum AVASA - PROGRAM NA PROSINEC

CENTRUM AVASA, KŘIŽÍKOVA 308/19 (POBLÍŽ DIVADLA KARLÍN, CCA 170M OD METRA B/C FLORENC)
Na všechny akce je nutná rezervace místa předem na www.avasa.cz nebo na tel. 734 384 673.

  Objednávejte na:  www.Avasa-Shop.cz

Tvůrkyně života II - Vnitřní muž, vnitřní žena - celodenní workshop
Gaia Kamila Pospíchalová - "Tvůrkyně života je nejlepší cesta, jak se stát jemnou,
laskavou a zároveň silnou ženou plnou života!". Co nás čeká? Celý den se budeme 
plně věnovat tématu našich naplněných vztahů. Nejdříve zjistíme, jaké nastavení 
má každá z nás a pak budeme obraz našeho partnerského života malovat takový, 
jaký si ho přejeme. Naše partnerství je odrazem vztahu našeho vnitřního muže a vnitřní
ženy. Proto se zaměříme na harmonizaci těchto dvou dokonalých polovin v sobě a díky
tomu se naše vnější vztahy mohou začít transformovat. Provázet nás bude také tanec,
meditace, sdílení, dotek, sebedotazování a oltář hojnosti, který si společně vytvoříme.
Cena: 2 000 Kč.

sobota 14.12.
10:00 - 19:00

Mohendžodáro tantra-jóga pro ženy: 4. asána - Šťavnatá jóni
Hanka Půlpánová - Milé ženy, přijďte se potkat se svou vnitřní milenkou! Tématem 
4. asány je zdravá sexualita. Zvu Vás na otevřené setkání v kruhu žen, tanec, tvoření,
OSHO meditace, sdílení a léčivé cvičení Mohendžodáro. Přijďte se uvolnit, zrelaxovat 
a nabít se novou energií. Budeme naslouchat jedna druhé a z příběhů se učit,
meditovat, tančit, posilovat svou ženskou energii. Cena: 1 100 Kč.

neděle 15.12.
10:00 - 15:00

Přednáška: Láska má mnoho podob
Mgr. Blanka Demčáková - Vánoce jsou svátky lásky. Mají zvláštní energii a obvykle 
se chováme jinak, než v průběhu roku. Čím to je? Proč se vlastně obdarováváme?
Téměř každý z nás si myslí, že velice dobře ví, co je to Láska. Je to tak často
zmiňované slovo, že nám ani nepřijde zamýšlet se nad tím, co to doopravdy je?
Je podstatné si uvědomit jednu důležitou věc: mnoho „hodných“ lidí si zaměňuje lásku
se změkčilostí, povolností či slabostí, která chce všechno odpouštět a která ze samých
ohledů nedává duchovní podporu, nýbrž dělá jen to, co se druhému líbí. Cena: 500 Kč.

středa 18.12.
18:00 - 19:30


