Seminář“ PODZIM“ 6-8.10.2017
V podzimním semináří se zaměříme na umění nechat odejít staré,
aby mohlo přijít nové.
Lpění na minulosti , smutek a jejich vliv na náš celkový stav.
Plíce, tlusté střevo, a další část páteře, která souvisí s tímto okruhem.

CHCI SE OBJEDNAT
Témata, kterými se budeme zabývat:
Staré energie, staré věci, shromažďování, a lpění na minulosti ovlivňuje negativně
stav našeho celého systému. V tlustém střevu se promítá stav celého těla. Není
náhodou, že jsme na prvních příčkách rakoviny tlustého střeva ( strava,
psychosomatické souvislosti). To,jak vnímáme smutek a, prožíváme jej a naklídáme s
ním se také podílí na stavu našeho tlustého střeva, a plícního okruhu.
Dáme prostor svým emocím, zejména smutku, a odpuštění skrze pochopení.
Příroda se pomalu začíná ukládat k odpočinku, a my také. Aby se tak mohlo stát, je
třeba odhodit z našeho života nepotřebné a mít tak lehčí zimu, a kvalitnější zimní
spánek.

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).
Rozvrh:
Pátek 18-19:30 hod. - úvodní relaxace a pohovoření o drahých
kamenech, a tématech,které jsou součástí tohoto semináře.
Sobota: 10-15 hod. - Možnosti očisty tlustého střeva skrze stravu, a vnitřní, duchovní
práci. V sobotu se zaměřujeme na pochopení toho, jak minulost ovlivňuje náš celý
systém a pracujeme s technikami pro přijetí, a odpuštění (si). Skrze práci s kameny se
dostáváme více do tady a teď.
Neděle: 10-13 –Plíce, a tlusté střevo, náprava energetického stavu, vnitřní práce s
orgány a soustavami, cílené meditace a práce s drahými kameny.
Co s sebou:
Kameny : obsidián mahagon., karneol, optický kalcit,onyx,křišťál-lze předem
závazně objednat u mě. Cena 450,-Kč
Cena:
2500,-Kč, splatné k 15.9.2017 , č. ú. 216795893/0600,
s RAW stravou (so, ne) doplatek na místě 500,-Kč.

AKCE SE KONÁ V CENTRU OBNOVY ENERGIE Martiny Vaverkové
Křižkovského 25, BRNO

CHCI PŘIJÍT

