Seminář“ ZIMA“ 10.-12.2.2017
Ledviny, močový měchýř, kosti,klouby, páteř a jejich důležitost pro
energetický stav člověka a jeho osobní rozvoj.

CHCI SE OBJEDNAT
Témata, kterými se budeme zabývat:
Vliv našich předků na stav kloubů, kostí, možnost práce se Zemí pro zlepšení stavu
kloubů a kostí.
Ledviny jako zdroj pra-síly a pra-informací o našem vztahovém nastavení. Jak
energeticky dobíjet ledviny a harmonizovat je skrze drahé kameny. Ledviny totiž jako
jediný orgán svou energii přes život již nedobíjí, nesou pouze to, co máme vrozené.
Proto je třeba s nimi pracovat vnitřně, skrze duchovní a meditační práci.
Nejvíce ohrožují naše ledviny strachy všeho druhu. Ledviny jsou v současné době
nejohroženějším orgánem, neboť všichni podléháme velkému tlaku z různých směrů.

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 17:30-19:30 hod. - úvodní relaxace pro páteř a pohovoření o drahých
kamenech, které budeme používat v tomto semináří
Sobota: 10-15 hod. - Energetická a duchovní očista páteře, rozpoznání vlivů našich
předků na stav naší páteře. Vnitřní práce a cvičení s drahými kameny na uzemění,
komunikaci s tělem a usazení se do páteře. Energetická náprava stavu močového
měchýře.
Neděle: 10-13 – Ledviny a vztahy. Psychosomatické souvislosti, informace přímo od
vašich ledvin, náprava energetického stavu ledvin skrze řízené meditace a vnitřní
práci. Práce s emocemi- strach a jeho přímý vliv na ledvinový okruh.
Co s sebou:
Kameny : hematit, záhněda, červený jaspis, akvamarín, chryzopras-lze předem
závazně objednat u mě. Cena 350,-Kč
Cena:
2500,-Kč, splatné k 31.1.2017 , 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

