Seminář „LÉTO“ 1.-4.6.2017
Harmonizace elementů v našem těle pro rovnováhu,
naladění se na tyto elementy v přírodě a těle
Oheň: srdce, vztahy, vitalita, vášeň
Voda: emoce, intuice, ledviny a vodní režim těla
Země: pevnost, stabilita, tělo, finance
Vzduch: komunikace, napojení na správné informace, plíce
Zejména se soustředíme na element ohně a vše, co s ním souvisí v
našem fyzickém těle, a také uděláme vše pro očistu starého, a zapálení
vnitřního ohně pro aktivitu, vitalitu a sílu do nového života.

ROZVRH AKCE:
Kombinace míst- Brno, Pálava
BRNO- čtvrtek, pátek večerní hodiny, práce s ohněm, očista pro práci na Pálavě
SO, NE- Pálava- silová místa, práce s dalšími elementy, prohloubení znalostí
Letní seminář se koná v různých oblastech kolem Brna, a Pálavy. Je zaměřen na ještě hlubší spojení
s elementy v krajině a těle, a to zejména s elementem ohně. Budeme pracovat s ohněm, jeho
transormační silou, a zažehnutí vnitřního ohně v nás. Zaměřujeme se zejména na Léčení vztahů,
pole srdce, a jití vlastní cestou srdce nehledě na to, co po nás chce okolí (rodiče, partner, děti).
Probudíme vnitřní moudrost ukotvenou v čistém (očištěném od starého) srdci, to vše s drahými
kameny a přírodními silami.

CHCI SE OBJEDNAT
Podrobný rozvrh:
Čtvrtek, pátek 1.6.2017.2.6.2017: Od 17:30 -20:00
Setkání na silovém místě č. 1,-Brno- (bude sděleno pouze účastníkům), společný oheň a
rituál očisty ohněm pro všechny zúčastněné, posezení a meditace u ohně.
Pátek: setkání na silovém místě č.2,Brno (bude včas sděleno účastníkům), práce s
drahými kameny a stromy pro otevření a očistu srdce od starých vztahů, a emocí.
Sobota- výlet na silové místo: 10:00-17:00 hod. Pálava a okolí
Práce s elementy, bytostmi elementů, hlubší propojení na své tělo díky krystalům,
regenerace srdečního okruhu, a vztahů v našem životě.
Neděle: práce na silovém místě 10:00-15:00 hod.- Pálava a okolí
Radost v našich životech. Hledání zdrojů radosti pro zažehnutí vnitřního ohně. Samostatná
výprava na silové místo, práce s vodou, zemí, stromy, kameny.

Proč drahé kameny?
Drahé kameny působí na náš organismus komplexně.
Na hmotu, emoce, psychiku i duchovní část člověka.
Jakmile se naučíme základním informacím a technikám práce s drahými kameny,
získáme jednou provždy „lék“, který nám bude pomáhat po celý život.
S každým poznaným kamenem navíc tvoříme vlastní duchovní lékárnu „na míru“.
Kameny totiž působí na každého člověka individuálně a doplňují mu vždy přesně to,
co dotyčný potřebuje, a to ve všech rovinách
( hmotné, emocionální, mentální, duchovní).

TECHNICKÉ INFORMACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Doprava:
Na akci se dopravuje každý sám, případné ubytování na Pálavě si zajišťuje
kadžý dle svého uvážení. Je možno se dohodnout na společné dopravě mezi
účastníky!
Strava:
Vemte si na práci do přírody svačinu, vždy bude pak možno se najíst v okolních
restauracích či něco koupit v obchodech .
Co s sebou:
Kameny : hematit, růženín,jantar, červený jaspis, ohnivý achát-lze předem
závazně objednat u mě. Cena 450,-Kč
Karimatka, nebo podložka na ležení, pohodlná obuv, hodně vody!
Cena:
3500,-Kč, splatné k 20.5.2017 , č. ú. 216795893/0600,
Individuální krystalová harmonizace po semináři (dobrovolné)- 1000,-Kč
Storno: 30 dnů předem 30%, dále pak 50% z ceny, týden a méně 100% z ceny.

CHCI SE ZÚČASTNIT

