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Je mi nad slunce jasné, že kurzy tvoøí hlavnì úèastníci a uèíme se pøi nich v&scaron;ichni. Proto neznám hloupou otázku
a nebojím se slova &bdquo;nevím&ldquo;, obvykle následovaného slovem &bdquo;zjistím&ldquo; Z toho vyplývá i velmi
pøíjemná atmosféra a mnohdy se mìní život a vznikají i velká pøátelství. Pøijïte a okuste.

Reiki
Prostøednictvím zasvìcení se žák napojí bezprostøednì na Reiki a stává se kanálem pro tuto léèivou energii. Zasvìcení
výraznì navý&scaron;í osobní vibraci jednotlivce, uvolní urèité bloky, podpoøí proces uèení se a oèistu ve v&scaron;ech
formách bytí a posílí rozvoj žáka. V&scaron;eobecnì vede zasvìcení k vìt&scaron;ímu klidu, harmonii, otevøenosti, pozitivnímu
my&scaron;lení a postoji k životu.
Reiki je univerzální, kosmická energie, síla, která podporuje tìlesný a du&scaron;evní rozvoj èlovìka. Reiki je inteligentní
energie, která sama vyhledá pøíèinu potíží a zharmonizuje ji tak, aby výsledek byl pro klienta ten nejlep&scaron;í. Proto ji
nelze zmanipulovat ani zneužít. Není to metoda diagnostická, ale dá se skvìle kombinovat se v&scaron;emi druhy léèby a
terapií jejichž úèinky podpoøí a prohloubí.
Reiki I
1,5dne
1.110,-Kè
po zasvìcení mùže žák provádìt kontaktní harmonizaci sebe a v&scaron;eho živého
Reiki II

1,5 dne

2.310,-Kè

zasvìcením získá žák 3 symboly pomocí nichž se terapie zesílí, urychlí a hlavnì získá možnost pracovat mimo prostor a èas.
To znamená že mùže posílat Reiki na dálku a harmonizovat situace v minulosti èi budoucnosti.
Reiki III

1,5 dne

7770,-Kè

mistrovský stupeò. Žák mistrnì používá Reiki a získá poslední, mistrovský symbol, pomocí nìhož mùže pùsobit pøímo na duchov
úrovni nestává se v&scaron;ak uèitelem.

Meditace s Dik&scaron;ou

cca 2h

200,-Kè

Meditace a úvahy na témata která pøinesou úèastníci a život. Meditace je vždy zavr&scaron;ena Dik&scaron;ou a
je&scaron;tì zbude prostor probrat va&scaron;e zku&scaron;enosti, starosti a trápení vèetnì jednoduchých návodù a
technik jak si pomoci.

Prožitkový semináø s Dik&scaron;ami
1den
2dny

1.000,-Kè
1.500,-Kè

Meditace, úvahy, rùzné techniky jak si pomoci, mechanismy života ale hlavnì prožitky. Bìhem semináøe dochází k
intenzivní relaxaci, masivnímu odtoku stresu a uvìdomìní. Svìt se rázem stává pøátel&scaron;tìj&scaron;ím místem k žití a
problémy pozbývají váhy a o krok èi více se dostáváme blíž ke své pøirozenosti.

V&scaron;echny semináøe je možné dovézt až za Vámi pokud budete mít prostory a dostatek uchazeèù
jana.koubova@zivotvradosti.cz

http://www.zivotvradosti.cz
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