
 

INSPIRÁLA (Itálie, ČR, SR) ve spolupráci s Centrem ARKÁNA Zlín a 

organizací DEVACHAN  (Itálie) Vás zvou na seminář zaměřený na 

osobní rozvoj obsahující techniky vhodné také pro terapeutickou 

práci s jednotlivci 

PRŮVODCE NA CESTĚ PROMĚNY VĚDOMÍ 

PŘEDNÍ ITALSKÝ TERAPEUT, LEKTOR, ŠAMAN A BADATEL  

SILVANO PAOLUCCI 

představuje 

KA – STRÁŽCE PRAHU 
setkání s vlastní temnou stránkou 

& 

KONTAKT S VLASTNÍ DUŠÍ 
 

Kdy:         4. - 6. 11. 2011 

Kde:     Centrum ARKÁNA, ZLÍN 

 

DUŠE, VELKÝ TVŮRCE 

 kde se nachází naše Duše? 

 jak ji kontaktovat? 

 jak s ní vzájemně 
spolupracovat? 

 je moţné vést dialog s vlastní  
   Duší? 

                            Co nám brání propojit se s naší Duší? 
Co nás uvádí do nesouladu, těţkých situací a disharmonie? 
Co nás podněcuje cítit se mizerně, omezuje nás lítostmi a 

strachy, nabádá nás a nutí reagovat a konat neblaze, agresivně a 
v nesouladu s našimi opravdovými pocity a přáními? 

Co nám přivádí zmatené, trýznivé a pesimistické myšlenky? 
 

Staří Egypťané jej nazývali KA – démon v nás, v esoterických vědách je 
nazýván 

 
                   STRÁŢCE PRAHU -  NAŠE TEMNÁ STRÁNKA 

    Jak ji přijmout, zpracovat a překonat? 
 



 

Program: 
Jaké praktické výhody nám práce se Stráţcem prahu přinese? 

 

 pochopíme příčiny konfliktů uvnitř i kolem nás a naučíme se je řešit a 
odstraňovat 

 pochopíme smysl a podstatu protikladů (láska/nenávist, radost/smutek 
apod.) 

 seznámíme se s třemi tipy naší mysli, které na nás působí a ovlivňují nás 

 naučíme se kontaktovat naši duši. Díky naslouchání jejímu hlasu tak 
mimo jiné lépe pochopíme smysl toho, co se kolem nás i s námi děje. 

 posílíme naši sebeúctu 

  naučíme se ţivotu v harmonii mezi protiklady (naučíme se neprocházet 
extrémy silných emocí nadšení a apatie, velké lásky a nenávisti apod., 
ale jít klidnou a pozitivní střední cestou) 

 přinese nám více síly, odhodlání a porozumění pro naši cestu ţivotem 

 pochopíme, jak správně reagovat na negativní projevy KA – Stráţce 
prahu, uvědomujíc si vlastní vrozené schopnosti jej překonat a propojit 
se s vlastní duší: toto je plán a cíl lidských bytostí ţijících v Nové Éře 
Vodnáře. 
 

Začátek semináře v pátek 4.11.2011 od 13hod. do 17.30, v sobotu 
5.11. od 10.00 do 18.00hod. a v neděli 6.11.2011 od 10.00 do 

17.00hod. 
 

 CENA SEMINÁŘE je Kč 2.490,- za 3-denní seminář nebo  

Kč 1.990,- za 2-denní víkendový seminář k úhradě předem 

na účet. 
(půldenní páteční seminář je úvodem do tématu práce s našimi stíny a jeho 

doplněním, není však podmínkou pro účast na víkendovém semináři) 
Rezervace Vaší účasti na semináři je platná ode dne obdrţení 

úhrady kurzovného. 
Simultánní překlad do českého jazyka je zajištěn. 

 
ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ ČLENSKOU KARTU INSPIRÁLY 

UMOŽŇUJÍCÍ MIMO JINÉ ZAJÍMAVÉ SLEVY NA DALŠÍ KURZY, 

SEMINÁŘE A AKTIVITY. 

O přihlášky a podrobné organizační informace 
napište prosím na: 

Mail: info@inspirala.cz 

Telefon: ČR – 00420 776 089156 

SR – 00421 944 482007 

Skype: jitka.t.it 

Web: www.inspirala.cz 



 

 
 
„Tělo nemůže existovat bez duše, ale duše nevyžaduje těla.“  
- Erasmus Rotterdamský 

 

 
 

O moudrosti a principech Duše se dozvíme také z těchto 
knih: 

 
Robert Schwartz: Plán vaší duše 

Michael Newton: Cesty duší, Osudy duší, Učení duší, Vztahy duší 
 
 

                                 

 

 

Knihy vydalo nakladatelství EUGENIKA 
 

www.eugenika.sk či www.eugenika.cz 

Vámi vybrané knihy si můţete objednat a vyzvednout za 
dobré ceny v Centru Arkána. 

 

 
 

http://cs.wikiquote.org/wiki/T%C4%9Blo
http://cs.wikiquote.org/wiki/Erasmus_Rotterdamsk%C3%BD
http://www.eugenika.sk/
http://www.eugenika.cz/

