
Centrum AVASA - PROGRAM NA SRPEN

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.

Seminář: Život s Vyšším JÁ - 9 ctností v duchovní numerologii
Mgr. Blanka Demčáková - Naučte se používat svoji nejsilnější ctnost jako štít 
proti problémům a jako způsob řešení situací, nalezněte zdroj smyslu života. 
Seminář pro všechny, kteří hledají v náhodách souvislosti, ve věcech smysl 
a za smyslem moudrost. Už nechcete být ezoterickým turistou nebo životním tulákem?
Objevte svoji duchovní podstatu a probuďte v sobě rádce pro život! Cena: 2 300 Kč.

neděle 4.8.
10:00 - 18:00

Seminář: Odstranění bloků, které nás omezují
Lukáš Hoďák - Na tomto semináři se dozvíte, jak lze rychle a snadno odblokovat
skutečné příčiny našich problémů. Naučíte se používat jednoduché a velmi účinné
techniky pro práci s naším podvědomím. Zbavíte se celé řady negativních bloků, 
nepříjemných vzpomínek a zbytečných omezení. Pochopíte různé životní souvislosti 
a také to, proč se Vám v průběhu života neustále opakovaly nějaké nepříjemné situace. 
Téměř všechny naše problémy mají příčinu v našem dětství - ve vztahu s mámou, tátou 
a dalšími lidmi, se kterými jsme vyrůstali. Bloky, které jsme si vytvořili, si často neseme
s sebou až do současnosti, kde nám komplikují život v různých životních oblastech.
Mohou nám způsobovat problémy ve vztazích, zdravotní a psychické problémy 
nebo třeba nedostatek sebevědomí, času, energie, peněz apod. Cena: 2 400 Kč.

sobota 31.8.
9:00 - 18:00

  E-shop:  www.Avasa-Shop.cz

Kurz: Naplň svůj život tím, co hledáš - Naplň štěstím sám sebe, své blízké i ostatní
Mgr. Blanka Demčáková, Alexandr Tóth
Tento kurz Vám poskytne nové možnosti a ukáže cestu, jak pozvednout kvalitu svého
života a dát mu ty správné hodnoty. Naučí Vás nové způsoby, jak se dívat na život 
a taky získáte dovednosti, které pomůžou rozvinout vaše vnitřní dary. 
Budeme tou bezpečnou podporou na začátku vaší transformace. Cena: 3 300 Kč.

17. - 18.8.
10:00 - 18:00

 

Workshop: Obraz vlastní duše
Mgr. Blanka Demčáková - Nahlédněte pod hladinu nebo až na dno toho, co je ve Vás.
Co je to duše? Co o nás podvědomě a nevědomě řekne náš vlastní obraz duše? 
Jak nejlépe do hloubky poznat své já? Co všechno se v nás ukrývá? Jedná se 
o terapeutickou sebepoznávací techniku - osobní mapu vnitřního Já. Cena: 1 200 Kč.

středa 21.8.
17:00 - 21:00

Zdravé vlasy - odborná analýza mikrokamerou včetně poradenství 
Mgr. Blanka Demčáková - Trpíte ztrátou vlasů, jejich vypadáváním, začínající pleší,
kouty, kruhovým vypadáváním? Slabými, mastnými nebo suchými vlasy? 
Máte problémy s lupy, lámavými konečky, padáním vlasů při použití léků, 
chemoterapii nebo klimakteriu? Objednáváme na konkrétní půlhodinu 
- prosíme o rezervaci místa. Akční cena: 350 Kč (běžná cena: 500 Kč).

středa 21.8.
10:00 - 17:00


