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Máte potíže ve vztazích? A• už osobních nebo pracovních? Chcete se zbavit závislosti, posedlosti nebo fobie? Trpíte
chronickým onemocnìním? Alergií? Dislexií? Neschopností uèit se? A jinými problémy psychického èi fyzického rázu?
Dostáváte se znovu a znovu do bezvýchodných situací? Øíkáte si proè zrovna já? Jste èasto unavení? Nemùžete se
soustøedit? Nedokážete se zklidnit? Jste smolaø a továrna na katastrofy? Nechápete sebe ani svìt kolem vás? Èeká
vás nepøíjemná situace? Chcete urychlit a podpoøit hojení èi léèbu? Potøebujete celkovou harmonizaci tìla i ducha?
Potøebujete si srovnat my&scaron;lenky? Hodil by se vám vhled do urèité situace èi vztahu? Rádi byste vìdìli na co se
zamìøit? Chcete vìdìt co je va&scaron;ím posláním v tomto životì?
A chcete s tím nìco udìlat?
Pak vám nabízím skrze sebe nìkolik metod jak si pomoci. Nejsem spasitel ani nemám kouzelnou hùlku ale znám smìr,
kudy jít za &scaron;tìstím a naplnìním a ráda vás nasmìruji a pùjdu na této vzru&scaron;ující cestì poznání kousek s vámi
a• už formou terapie, konzultace, meditace èi semináøe. Jsem tu pro vás a vím, že umíte zázraky.
Už od poèetí jsme se nauèili plno modelù chování a životních postojù a jsme plni uvìznìných emocí, které zpùsobují, že ve
svém životì používáme sami sebe jako zbraò proti sobì a neumíme zvládat životní situace úmìrnì svému vìku a
zku&scaron;enostem. Èasto sami nestaèíme zírat, èeho v&scaron;eho jsme schopni J Nemluvì o spoleènosti a dobì plné
spìchu, stresu a strachu. To v&scaron;echno se mùžete nauèit zvládat pomocí následujících metod:
Kineziologie = One &ndash; Brain Three in One Concepts
1-2h
850,-Kè
Je metoda velice úèinná pro odstraòování stresu na v&scaron;ech úrovních bytí. To znamená pomùže pochopit a na
základì uvìdomìní a odpu&scaron;tìní uvolnit v&scaron;echny stresy psychického, mentálního, emociálního i fyzického
pùvodu. Dorovná energetické toky a tìlo se spraví samo. Celá terapie probíhá za plného vìdomí klienta s tím, že je plnì
respektováno jeho právo veta na v&scaron;echno co se s ním bude dít. V&scaron;e co se pøi terapii otevøe také
uzavøeme a tím pádem dal&scaron;í náv&scaron;tìva odvisí od pøání klienta pokraèovat v práci na sobì. Odstranìní
problémù je trvalé a vzhledem k tomu, že vyplavat mùže jen to co už jsme jednou prožili a pøežili mùžou být vìci jenom
lep&scaron;í J
Jen tak namátkovì velké úspìchy slaví tato metoda s alergiemi, dyslexií, dysfunkcemi vùbec v&scaron;eho druhu,
trápením a smutky v&scaron;eho druhu, závislostmi.............
REIKI
1 -1,5h
450,-Kè
Inteligentní, universální energie, která vyladí a zharmonizuje va&scaron;e bytí na v&scaron;ech úrovních a nastartuje
samo uzdravující procesy. Tím že se klient zklidní a dobije získá nadhled a svìt je rázem veselej&scaron;í a øe&scaron;ení je
nasnadì.Není to metoda diagnostická ale skvìle doplòuje a podporuje v&scaron;echny druhy léèby. Pomocí Reiki je možné
harmonizovat situace v minulosti i teprve nadcházející. Stresující situace je možné zharmonizovat tak aby dopadla
&bdquo;nejlépe&ldquo; pro v&scaron;echny zùèastnìné s tím že ono &bdquo;nejlépe&ldquo; urèuje universum.
Celá terapie probíhá vleže na lehátku, kdy terapeut pøikládá ruce na tìlo klienta a skrze nì proudí do tìla a jeho
energetického obalu (aury) energie Reiki. Je to jedna z nejpøíjemnìj&scaron;ích terapií a lidé se k ní èasto vrací.
Arolo
0,5 &ndash; 1h
450,-Kè
je léèitelsko - terapeutická technika mistrù Atlantidy. Hloubková oèista aury, harmonizace jednotlivých energetických
hladin a celého energetického tìla klienta. Terapie probíhá na lehátku, kdy terapeut nejprve pomocí svalového testu urèí
naru&scaron;ené energetické hladiny a následnì je harmonizuje. I Arolo je velmi oblíbené a o nìco razantnìj&scaron;í než
Reiki.
Tarot
cca 1h
450,-Kè
Taroty nám poskytují svou vizuální symbolikou pøíležitost k sebepoznání. Prostøednictvím tarotových symbolù mùžeme
nahlédnout do svého nitra a zjistit, zdali to co èiníme, je s ním v souladu. Pokud byla vnitøní rovnováha poru&scaron;ena,
pomohou nám najít zpùsob, jak ji nastolit.
Tarotový osobní profil &ndash; životní symbol, rùstový symbol a cyklus rùstu ve kterém se právì nalézáte.
Dik&scaron;a
20min &ndash; 1h
200,-Kè
Je inteligentní energie, která probudí na&scaron;e vy&scaron;&scaron;í já a vnitøní dítì tak, abychom mohli prožívat vnitøní
svobodu a žít v pøirozené harmonii se sebou a se svìtem. Pomùže získat nadhled a tím rozpustit na&scaron;e trápení. Bolest
nezmizí, ale zmìní se její prožívání. Pøestává být bolestí osobní a stává se bolestí lidskou. Vede pøímo k seberealizaci,
sebepøijetí, radosti, &scaron;tìstí a jednotì. Jinými slovy jde o pøímý pøenos Pøítomnosti.Konzultace
bìhem konzultace probereme (pomocí pohovoru, diagnostiky z oblièeje nebo karet) v&scaron;e co vás trápí a možné
pøíèiny, podle toho k èemu dojdeme sestavíme na míru oèistnou kùru z potravinových doplòkù, uvolníme stres a pøípadnì
domluvíme následnou péèi. nakonec provedeme energetickou harmonizaci a nastavíme vás na lep&scaron;í a
&scaron;•astnìj&scaron;í fungování v životì. To v&scaron;echno buï v Praze:
Jaromírova 59, Praha 2
nebo ve Vrchlabí, Horská 234
http://www.zivotvradosti.cz
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