Shaman 2012

INSPIRÁLA (Itálie, ČR, SR) ve spolupráci s organizací DEVACHAN (Itálie) Vás zvou na:

Pobytový INTENZIVNÍ PROŽITKOVÝ seminář

šamanská cesta k sobě
s italským terapeutem, šamanem a lektorem

SILVANEM PAOLUCCI
PRÁCE S ENERGIEMI • ZÁKLADY LÉČENÍ
HARMONIZACE ČAKER • OTEVŘENÍ SRDCE A PRÁCE
S DUŠÍ • DIAGNOSTIKA ZDRAVOTNÍHO STAVU
• PRAKTICKÉ POUŽÍVÁNÍ KAMENŮ A KŘIŠŤÁLŮ
ŠAMANSKÉ TECHNIKY (KRUH MEDICÍNY, OSOBNÍ
TOTEM, ŠAMANSKÝ TUNEL) • VÝKLAD SNŮ A VIZÍ

3. – 5. 2. 2012

Piešťany, hotel MAGNÓLIA****
„ Šamanská cesta přibližuje člověka ke starobylé šamanské tradici amerických
indiánů a k některým dalším kulturám této planety. Je to cesta návratu zpět ke svým
kořenům, zpět k sobě. Tři úrovně kurzu poskytují teoretické a praktické znalosti
a vlastní prožitek při aplikaci účinných meditačních technik a technik práce
s energiemi, harmonizací a léčením.
(Silvano Paolucci)

ŠAMANSKÁ CESTA PRO PROBUZENÍ SCHOPNOSTÍ,
OSOBNÍ SÍLY A UZDRAVENÍ – cesta k radosti a pohodě
Naučíme se základní techniky práce s přírodními energiemi a
léčení vhodné pro praktické denní použití a metodám, které byly
vyvinuty pro diagnostiku zdraví a harmonizaci a které se může
naučit každý i bez předchozích znalostí a zkušeností. Každý
účastník bude mít prostor pro pochopení vlastních snů a vizí z meditací. Všichni projdeme Šamanským tunelem, který je úžasným
prostředkem pro porozumění předchozím i současným životním

situacím a naučíme se, jak pracovat s kameny a křišťály a jak je
programovat tak, aby nám pomáhali při léčení a dalších záměrech
Program rozvíjí a posiluje každého jedince prostřednictvím
poznání sebe sama na nejhlubší možné úrovni a otevírá tak možnosti vlastní volby v životě, rozšiřuje úroveň vědomí, kreativitu
a schopnost vědomě ovlivňovat vlastní realitu.
www.inspirala.cz

Popis jednotlivých úrovní:

1. den

Teoretický a praktický základ krystaloterapie – využití účinků kamenů
a křišťálů při léčení a pro získání životní energie.
• Vlastnosti a schopnosti kamenů ve vztahu k čakrám.
• Metody pro očisty kamenů, uvolnění a dobíjení energie kameny včetně praktické zkoušky.

2. den

Praktická práce s minerály – programování křišťálu. Posílení aury.
Šamanský kruh medicíny a jeho využití v praxi. Léčení ve skupině. Práce
s energiemi.
• Naučíte se rozpoznat různé druhy křišťálů a jejich použití v terapii a meditaci.
• Naučíte se programovat osobní křišťál pro účely, které si předem stanovíte (přineste si s sebou váš osobní křišťál).

3. den

Osobní totem

• najdete svá individuální totemová zvířata – průvodce.

Šamanský tunel

• odpovědi na způsoby chování, osobní karmu, zážitky z minulých životů.

Cena kurzu €. 185,00 k úhradě předem na účet.
Rezervace Vaší účasti na semináři je platná ode dne obdržení úhrady kurzovného na účet.

Cena zahrnuje:
• Seminář ŠAMANSKÁ CESTA K SOBĚ
s italským lektorem Silvanem Paoluccim
• Simultánní překlad

• Ubytování na 2 noci v hotelu Magnólia****
Piešťany ve 2-lůžkových pokojích
• Plná penze po dobu pobytu

• Volný vstup do bazénu a do sauny
• Děti do 18 let – kurzovné zdarma, hradí pouze ubytování.

Členové INSPIRÁLY mají slevu 5% z ceny kurzovného, tzn. €. 175,00 z plné ceny €. 185,00.
Účastníci předchozích seminářů ŠAMANSKÁ CESTA K SOBĚ se Silvanem Paoluccim se
mohou zúčastnit za cenu €. 115,00.
Začátek v pátek 2.12.2011 v 15hod., konec v neděli 4.12.2011 v 16hod.

O přihlášky a podrobné organizační informace napište prosím na:
Mail: info@inspirala.cz | Skype: jitka.t.it
Tel.: ČR – 00420 776 089156 | SR – 00421 944 482007
ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ ČLENSKOU KARTU INSPIRÁLY UMOŽŇUJÍCÍ MIMO JINÉ ZAJÍMAVÉ
SLEVY NA DALŠÍ KURZY, SEMINÁŘE, KNIHY A AKTIVITY.

Knihy o práci s energiemi, se sny, s vizemi a mnoho dalších najdete na

www.eugenika.sk

Vědomé snění pro začátečníky - Mark McElroy
Ákášické záznamy - Jak v nich číst - Linda Howe

www.inspirala.cz

