PYRAMIDA, centrum harmonie, Chrudim
Lektorka a terapeutka

JIŘINA SLÁMOVÁ
zve na

jednodenní semináře

ŽIVOTNÍ ENERGIE I.
kde se naučíte, jak si můžete pomoci sami:
Teoretické i praktické seznámení se svým energetickým systémem , jeho harmonizace a
doplňování životní energie, omezení jejího úniku, odhalení příčin nemocí, bolestí a
problémů a možnosti nápravy
Otevření energetických center, zdroje, ztráty ,cítění a vnímání energie
•
Vesmírné zákony, ochrana před vysáváním, síla myšlenky
•
Základy sebepoznání, uzdravení, zkvalitnění života
•
Sebeláska, speciální symboly

a cyklus jednodenních seminářů pro absolventy ŽE I.

SEBEPOZNÁNÍ
9 prožitkových seminářů pro ty, kdo se opravdu chtějí posunout ve vývoji a
realizovat změny ve svém životě. Cílem je naučit se prožívat v každém
okamžiku lásku k sobě a žít v souladu s vesmírnými zákony (podmínkou
absolvování Životní energie I. )
● Postupné a intenzivní odblokování a harmonizace čaker
● Informace a zkušenosti prakticky využitelné v každodenním
životě a k jeho zkvalitnění
● Jak pomoci sami sobě
● Poznání a uzdravení duše a těla
Každý díl 1200,- Kč ( záloha 1000 Kč předem na účet)

Termíny : (9-17 h.) 6.2.,27.3.19.6. 2021
Cena: 1500kč ( záloha 500 Kč předem na účet)

pokračování: 13.3.,10.4, 8.5., 12.6.,10.7.,4.9. ,9.10., 6.11. 2021

a

Dále poskytujeme individuální

ŽIVOTNÍ ENERGIE II.
pro absolventy ŽE I.

Prohloubení znalostí o energii, rozlišení černé a bílé magie,
základy energetické ochrany, další symboly.
● Karmický úkol a karmické vazby
● Obrana, ochrana, záchrana, práce se strachem
● Příjem energie ze Země, zesilující a speciální symboly

Termíny:– (9-17 h.) : 11.4. 2021
Cena: 2500 kč, ( záloha 500 Kč předem na účet)

Termín: zahájení cyklu v Chrudimi :20.2.2021,

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE :
řešení příčin zdravotních, psychických a vztahových problémů, odblokování a doplnění
životní energie( provádí se v hladině alfa)-konkrétní i abstraktní strachy, potlačované
emoce, traumatické zážitky z minulosti , odblokování a harmonizace čaker, fóbie,
deprese, pocity viny, závislosti, sebedestrukční programy, znásilnění, zneužití, úrazy,
nedostatek sebevědomí, tréma, odpuštění, pozitivní programování, posílení sebevědomí,
sebepřijetí, sebeúcta, láska k sobě.

Není určeno pro psychiatrické pacienty a ty, kdo užívají omamné látky a
léky ovlivňující psychiku. Cena: 1000,- Kč/hod. (obv .doba trvání
2 hod.) . Nutná nevratná záloha 1000 Kč předem na účet do týdne po objednání.
Informace a objednávky : pouze na tel .724163267
Místo konání: PYRAMIDA, centrum harmonie , Chrudim, Presy 233.
Informace a přihlášky: tel.724163267,e-mail: jirina.pyramida@zotto.cz
http://www.zivot-energie.cz ,
Platby na č.účtu: 670100 -2206956453 / 6210

