Srde n Vás zvu na jednodenní seminá

REIKI – stupe 2
konaný v sobotu 05.10.2019 v Zemi and l –
Relaxa ním studiu Kreeon, Nerudova 45, Prost jov.
Za átek v 10:00, p edpokládaný konec cca 16:00 - 17:00
Stupe Reiki 2 je pouze pro absolventy jakéhokoli kurzu Reiki 1 s již odzkoušenými zkušenostmi. Zv tšuje se vám energetický kanál, kterým reiki p ijímáte,
energie díky tomu proudí rychleji a vy pot ebujete k ošet ení mén asu.
Zvyšují se vibrace aury. P sobíte skrze prostor a as. M žete tedy lé it negativní
zážitky ze své minulosti nebo harmonizovat cíle v budoucnosti. Taktéž oceníte
možnost lé ení na dálku a lé ení vnit ního dít te.
Na seminá i se nau íte jak teoreticky, tak prakticky:
3 symboly a mantry – na zesílení energie; lé ení minulosti, p ítomnosti a
budoucnosti, lé ení na dálku; lé ení psych. záležitostí, lé ení p í iny
nemoci
Ochranu aury, práci s krystaly
Ošet ení svého vnit ního dít te – abyste ve svém život nastolili harmonii
Medita ní cvi ení na zesílení vnímání energie – pro išt ní energetických
drah meridián
Harmonizování místnosti, programování energie
Rozší ené praktiky reiki – reiki sprcha, o išt ní od jed , o išt ní krve ...
Rozší ené symboly reiki – Tera-Mai + Karuna Ki (aktivace symbol )
+ mnoho dalšího
Vše bude vysv tleno, sami si vše vyzkoušíte a obdržíte rozsáhlá skripta.
Co s sebou: pozitivní náladu, pohodlné oble ení, máte-li 1 až 2 p ibližn stejn
velké k iš ály (jinak budou k dispozici); fotku z d tství, kde jste sami (i kopii).
Po et ú astník omezen. Osobní p ístup je samoz ejmostí.
Cena seminá e : 2100,- K , nutno uhradit zálohu na kurz 600,- K .
Záloha je v p ípad odhlášení více než 7 dní p ed kurzem vratná v plné výši, v opa ném p ípad
pokrývá organiza ní výdaje. D kuji za pochopení.
P ihlásit se m žete emailem na kreeon@seznam.cz nebo telefonicky.

P ípadné dotazy rád zodpovím. T ším se na Vás.
Milan Stejskal, tel. 607 112 056

Relaxa ní studium Kreeon, Nerudova 45, Prost jov
www.arantia.cz
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