
Centrum AVASA - PROGRAM NA ÚNOR

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.

Vědomým tvůrcem s Access Bars®
Aneta Bicanová a Věra Sirotková - Chcete změnit svou realitu a otevřít nebývalé
možnosti? Toužíte po změně ve svém životě? Chcete zažívat méně stresu 
a více radosti ze života? Chtěli byste vypustit přebytečné myšlenky, emoce, pocity,
přesvědčení z vašeho života a zažívat lehkost, svobodu a radost? Pokud ano, 
přijďte se naučit metodu Access Bars. Investice: 6 200 Kč, opakování 3 100 Kč.

sobota 1.2.
10:00 - 18:00

  E-shop:  www.Avasa-Shop.cz

Život s Vyšším JÁ - 9 ctností v duchovní numerologii
Mgr. Blanka Demčáková - Seminář pro všechny, kteří hledají v náhodách souvislosti,
ve věcech smysl a za smyslem moudrost. Cena: 3 300 Kč.

neděle 2.2.
10:00 - 18:00

 
 

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 / 10-20 min.

pátek 14.2.
 

Manuální lymfodrenáž, odborná prezentace s besedou
Jana Paseková - Manuální lymfodrenáž považuji za řešení mnohých zdravotních potíží,
ale především za prevenci zdraví. Cena: 350 Kč.

úterý 11.2.
18:00 - 20:00

Společné malování tématických mandal
Jana Paseková - Malování mandal do předlohy na zadané téma, včetně jejich analýzy.
Mandala i téma jsou vždy sděleny v úvodu společného malování. Cena: 600 Kč.

neděle 9.2.
14:00 - 19:00

Muzikoterapie: Meditace v rytmu srdce + očistný rituál
Jana Wrubelová - Meditace v rytmu srdce včetně očistného rituálu za doprovodu
šamanských zpěvů, bubnování a zvuku píšťaly a zvonku. Cena: 350 Kč.

středa 12.2.
17:00 - 20:00

Webinář: Odhalte princip Zrcadlení a získejte do svého života více lásky
Mgr. Blanka Demčáková - Víte o tom, že lidé, kteří Vás štvou, Vám posílá samo nebe?
Na tento webinář se můžete připojit z pohodlí svého domova. Cena: 190 Kč.

sobota 8.2.
18:00 - 19:00

 
 

Autoterapie hlasem I. + II. pro začátečníky a pokročilé
PhDr. Feng-yűn Song - Výcvikový program pro zdravé a efektivní dýchání. Celostním 
přístupem učí „energetickou sebe-údržbu“. Vědomým pohybem, dechovým a tonálním,
i meditačním cvičením, podává klíč na zlepšení psychické kondice. Cena: 600 Kč.

úterý 11.2.
18:00 - 20:00

Setkání v ženském kruhu - Láskyplné vztahy
Blanka Demčáková, Marcela Rešlová - Milé ženy, slavíme den zamilovaných 
a v únoru taky světový den manželství. Víme však, že ty pravé manželství se uzavírají 
v nebi? Žádný "papír" nám vztah neudrží, pokud ve vztahu chybí láska. Cena: 650 Kč.

pátek 14.2.
17:30 - 20:30
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  Objednávejte na:  www.Avasa-Shop.cz

POKLADY DUŠE - škola pro tvůj osobní rozvoj
Mgr. Blanka Demčáková - V jakém stavu je tvůj život? Na svoji cestu jsme vykročili 
už mnohem dříve, než si myslíme. Tato doba je už mnohem náročnější a vyžaduje 
po nás rychlejší zvědomování se. Jak zvládat každodenní život s nadhledem, klidem,
vyrovnaností, samostatně a nezávisle? Jak objevit naše vnitřní poklady, pro které jsme
přišli na tuto Zem? Nabízím vám výběr z toho nejlepšího a ověřeného vlastními
zkušenostmi během více než 20-leté praxe. Investice do sebe: 2 290 Kč / 1 setkání.

soboty
15.2. - 20.6.
9:30 - 17:00

 

Plazmový večer: Bachova květová terapie 3
Ing. Hanka Nováková - Během přednášky se budeme zabývat především esencemi,
které nám mohou pomoci při poznání naší vlastní mysli - kolísavé nálady, nerozhodnost, 
vnitřní nevyrovnanost, beznaděj, pesimismus apod. Cena: 250 Kč.

úterý 18.2.
18:00 - 19:30

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

úterý 25.2.
18:00 - 21:00

Beseda se ženami na téma: Otevřená komunikace + info k pobytu pro ženy v Itálii
Jana Paseková - Uvařím Vám kafíčko nebo čaj a budeme si povídat jako za starých
časů! Společné sdílení a otevřené debaty o všem, co máme všechny společného, 
jsou jediným velkým a obohacujícím cílem mého tradičního projektu. Cena: 350 Kč.

středa 19.2.
18:00 - 19:00

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? Akční cena: 350 Kč (běžná cena: 500 Kč).

středa 19.2.
10:00 - 17:00

pondělí 24.2.
18:00 - 19:30

neděle
16.2. - 7.6.

10:00 - 17:00
 

Angličtina pravou hemisférou - přednáška pro věčné začátečníky
Zdeněk Vaníček - Cíl přednášky: Ukázat Vám, jak funguje systém učení pomocí pravé
hemisféry. Pomoci Vám uvěřit, že se můžete angličtinu naučit i bez biflování a dlouhého
studování gramatických pouček. Cena: 190 Kč při úhradě předem, 300 Kč na místě.

Mohendžodáro tantra-jóga pro ženy
Hanka Půlpánová - cyklus 6 setkání v kruhu žen, tanec, meditace, sdílení a cvičení
Mohendžodáro. Přijďte se uvolnit, zrelaxovat a nabít se novou energií. Povíme si o
pánevním dnu a proč je důležité jej umět správně posilovat i uvolňovat. Cena: 6 600 Kč.


