Centrum AVASA - PROGRAM NA ÚNOR
1.2. - 3.2.

ThetaHealing® 3-denní seminář
Lucie Rimona (Švecová) - Během 3-denního kurzu se seznámíte s technikou
THETAHEALING®. Naučíte se vědomě vstupovat do hladiny théta a tím se napojovat
na energii Zdroje a pracovat s ní. Naučíte se, jak odstraňovat bloky, které Vás omezují
v životě, jak odkrýt a odstranit příčiny nemocí a poruch, jak otevřít svá intuitivní centra,
jak aktivovat svou DNA, jak změnit svá podvědomá přesvědčení a pocity, jak léčit,
jak pracovat na genech a opravovat jejich poškození. Cena: 8 360 Kč.

čtvrtek 7.2.
18:00 - 20:00

Ochutnávka metody Access Bars®
Lucie Rimona (Švecová) - Přijďte a zjistěte, jak Vám tato metoda může pomoci
s Vašimi vztahy, fyzickým tělem, přílišným přemýšlením, hojností a zhmotňováním
Vašich přání. Kromě tohoto s Vámi budu sdílet další nástroje, které vám umožní
tvořit Váš život v daleko větší lehkosti a radosti, než jste si kdykoliv předtím dokázali
představit. Součástí bude praktická ukázka. Cena: 250 Kč.

úterý 12.2.
18:00 - 20:00

Seminář: Autoterapie hlasem a dechem I. Ladění - pro začátečníky
PhDr. Feng-yűn Song CSc. - Seminární program ATHD s autoterapeutickým
dýchacím a hlasovým tréninkem blahodárně působí na psychosomatické zdraví
zpěváka i nezpěváka. Osobní korekce lektorky pomáhá zejména k objevování
a rozvoji hlasového potenciálu a také osobní jistoty. Cena: 400 Kč.

čtvrtek 14.2.
10:00 - 17:00

Odborná analýza vlasů mikrokamerou včetně odborného 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).

sobota 16.2.
10:00 - 17:00

Seminář: Nový začátek
Lukáš Hoďák - Na tomto semináři se dozvíte, jak rychle a snadno odblokovat skutečné
příčiny Vašich problémů - naučíte se používat jednoduché a velmi účinné techniky
pro práci s Vaším podvědomím. Zbavíte se celé řady bloků a nepříjemných vzpomínek.
Pochopíte různé životní souvislosti a také to, proč se Vám v průběhu života neustále
opakovaly nějaké nepříjemné situace. Uzávěrka přihlášek do 9.2. Cena: 1 990 Kč.

neděle 17.2.
9:00 - 16:00

Seminář: Kurz sebeléčby zánětlivých onemocnění
Štefan Zakuťanský (SR) - Jak se stát sám sobě lékařem na léčbu dýchacích,
interních, pohybových a alergických onemocnění? Co je sebeléčebný pud
a jak ho využívat k léčbě až 80% chorob? Proč máme odpovědnost za sebe
a svoje vlastní zdraví? Uzávěrka přihlášek do: 10.2. Cena: 3 000 Kč.
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Centrum AVASA - PROGRAM NA ÚNOR
čtvrtek 21.2.
19:00 - 22:00

Workshop Vědomé početí - akce byla zrušena
Mgr. Soňa Uhrová - Večerní kurz pro ženy, které chtějí otěhotnět. Kompletní průvodce
přípravy organismu na početí ve fyzické i emoční rovině. Dozvíte se, jak se krok za
krokem připravit na přirozené početí a jak podpořit zrání vajíček a uhnízdění embrya.
Představíme si metodu cvičení pánevního dna 3x3 Renaty Sahani. Pracovat budeme
ve třech rovinách: fyzické, emoční a energetické. Zažijete malou ochutnávku Školy
pánevního dna. Cena: 1 400 Kč.

úterý 26.2.
18:00 - 19:30

Přednáška: Karma je zdarma
Mgr. Blanka Demčáková - Jaký máte osud? Odpovědi na tuto otázku můžou být různé.
V dnešní době zvýšeného duchovního záření nás postihují ve významné míře a rychleji
zpětné účinky našich minulých skutků. Tyto zpětné účinky se projevují ve formě nemocí,
předčasných úmrtí, havárií a různých katastrof. Přednáška pro všechny, kteří se snaží
více porozumět svému životu a učinit jej plnohodnotnější a smysluplný. Cena: 300 Kč.

středa 27.2. Rodinné konstelace - akce byla zrušena
18:30 - 21:30 Olga Plchová - Prostřednictvím rodinných konstelací můžete uvidět souvislosti ve Vaší
obtížné životní situaci a začít řešit své problémy. Rodinné konstelace jsou vhodné
pro zahájení změny, pro zlepšení kvality vztahu s partnerem či partnerkou, s rodiči
nebo dětmi, při hledání nového partnera, k přerušení opakujících se rodových příběhů,
ale i pro pracovní a zdravotní záležitosti. Cena: 450 Kč.
čtvrtek 28.2.
17:00 - 21:00
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?
Jednou z mnoha metod sebepoznávání
může být i Mapa duše. Jedná se o
terapeutickou sebepoznávací techniku osobní mapu našeho vnitřního Já, kterou je
možné nakreslit jen jednou v životě...
Cena: 1 200 Kč.
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