ÚNOR 2011
6.2. neděle 13:30–15:30hod. - tvoření Ilona Krunčíková
Zvu Vás k návštěvě pravidelných nedělních setkávání
INTUITIVNÍM MALOVÁNÍM ČAKROVÝCH MANDAL.
Mandala znamená kruh, každý kruh má svůj střed a ten je naším cílem. Malování mandal je
účinná terapie pro navození vnitřního klidu, pohody a harmonie. Každá použitá barva má
svůj smysl a každé malování má svůj cíl. Po ukončení programu možnost konzultaci.
Více na: www.pohlazeninavysluni.cz Nutná rezervace. vstupné: 150Kč
6.2. neděle 16:20 (zpívá se od 16:30) - 17:30hod – zpěv OM Ing. Lucie Svilia
OM HEALING. OM healing je prastará skupinová duchovní léčebná technika, která
používá kosmickou vibraci ÓM k léčení lidstva a matky Země.
Pomáhá léčit lidi i životní prostřední na všech úrovních: fyzické, emocionální, mentální
i duchovní.
Po tisíce let nebyla tato posvátná léčebná metoda lidstvu přístupná.
Teď, když vstupujeme do nové éry, ve které v sobě čím dál více lidí objevuje zapomenutý
potenciál, byl OM healing, který je součástí silné transformační techniky zvané Atma Kriya
Jóga (Jóga pro duši), opět přinesen zpět Mahavatarem Babajim skrze Swamiho
Vishwanandu, aby podpořil tento proces proměny.
Nutná rezervace nejdéle 2hod před začátkem přes sms: 774 315 396
příspěvek: 50Kč
12.2. sobota 16:00–18:30hod - Libor Zich, trenér Univerzity Jednoty
VEŘEJNÝ INTERNETOVÝ ŽIVÝ PŘENOS DARŠANU SE SRI BHAGAVANEM
Program: Seznámení se Sri Bhgavanem, jeho prací a pomocí lidem. Řízená meditace na
aktivaci energetických center. Daršan se Sri Bhagavanem a následná meditace.
http://libor-zich.webnode.cz příspěvek: 100Kč
Přihlášky: Kluhová, tel. 776 996 312, gabriela@abecedapoznani.cz
Záznam z internetového daršanu Sri Bhagavana z 21.11.2010 o vzestupu vědomí na planetě:
http://www.vimeo.com/17957112

13.2. neděle 16:20 (zpívá se od 16:30)–17:30hod – zpěv OM Ivana Petrofová
OM HEALING. OM healing je prastará skupinová duchovní léčebná technika, která
používá kosmickou vibraci ÓM k léčení lidstva a matky Země.
Více info viz. výše... Nutná rezervace nejdéle 2hod před začátkem přes
sms: 724 008 750 příspěvek: 50Kč

18.2. pátek 18:00hod – meditace s přednáškou Pavel Kynčl
ŘÍZENÁ MEDITACE. POVÍDÁNÍ O LÉČIVÝCH ÚČINCÍCH
POLODRAHOKAMŮ vč. jejich prodeje a prodeje šperků či jiných dárkových předmětů.
vstupné 100Kč
19.2. sobota 10:00–18:00hod - meditační kurz Tereza Bhagesri
SIMPLY MEDITATION. Tento soubor meditací nám přináší Swámí Vishwananda
od Mahavatára Babajiho a sám ji též doplňuje o vlastní meditace. Jedná se o soubor
jednoduchých meditačních technik, které nás zavedou do našeho srdce, k dobrotě, míru
a klidu, který v sobě nosíme. Jsou velmi účinné pro posílení naší vyrovnanosti, flexibility
a schopnosti přijímat život a pomáhají nám zejména otevřít a naladit se na naše duchovní
srdce. Skrze ně prohloubíme lásku nejen v sobě a k sobě, ale dotýkáme se též srdcí druhých
lidí a matky Země. Swámí přináší tyto meditace jako techniku určenou právě pro toto
období lidského vývoje.
závazná registrace: bhagesri@email.cz, tel:774 188 805 vstupné: 1080Kč
20.2. neděle 16:20 (zpívá se od 16:30)–17:30hod – zpěv OM Gabriela Kluhová
OM HEALING. OM healing je prastará skupinová duchovní léčebná technika, která
používá kosmickou vibraci ÓM k léčení lidstva a matky Země.
Více info viz. výše... Nutná rezervace nejdéle 2hod před začátkem přes
sms: 774 996 312 příspěvek: 50Kč
25.2. pátek 18hod. - přednáška, meditace František Kouba
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH METOD NA SVĚTĚ:
DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA DR.JONÁŠE
O svých osmiletých zkušenostech cca s pěti tisíci pacienty se s vámi přijde podělit
diagnostik, léčitel František Kouba. Úvodní program: Proč vlastně onemocníme?
Nahlédnutí do světa mikroorganismů, jako kolonizátorů vesmíru, kterému říkáme člověk.
Co vše je možné vyšetřením zjistit? Jaké jsou možnosti léčení? Jako bonus Sofijské
cvičení s hudbou a následná meditace. Volné pokračování v dalších společných setkáních
na témata která vás zajímají. vstupné: 150Kč
27.2. neděle 16:20 (zpívá se od 16:30)–17:30hod – zpěv OM Ing. Lucie Svilia
OM HEALING. OM healing je prastará skupinová duchovní léčebná technika, která
používá kosmickou vibraci ÓM k léčení lidstva a matky Země.
Více info viz. výše... Nutná rezervace nejdéle 2hod před začátkem přes
sms: 774 315 396 příspěvek: 50Kč

