
INSPIRÁLA (ItÁLIe, ČR, SR) ve SPoLuPRÁcI S oRgANIzAcí DevAcHAN (ItÁLIe) vÁS zvou NA:

Pobytový INtENZIvNÍ PRoŽItKový sEmINář 

šamanská cesta k sobě

Shaman 2012
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 me-
ditací. 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 mož-
nosti vlastní volby v životě, rozšiřuje úroveň vědomí, kreativitu 
a schopnost vědomě ovliv-
ňovat vlastní realitu. www.inspirala.cz



PoPIS jeDNotLIvýcH úRovNí:

zAČÁtek v PÁtek 2.12.2011 v 15HoD., koNec v NeDěLI 4.12.2011 v 16HoD.

3. den 
oSobNí totem 
• najdete svá individuální totemová zvířata – průvodce.

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

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.

úČAStNícI SemINÁře obDRŽí ČLeNSkou kARtu INSPIRÁLY umoŽŇující mImo jINé zAjímAvé 
SLevY NA DALŠí kuRzY, SemINÁře, kNIHY A AktIvItY.

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).

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 pou-

ze ubytování.

www.inspirala.cz

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.

ceNA kuRzu €. 185,00 k úHRADě PřeDem NA úČet. 
Rezervace Vaší účasti na semináři je platná ode dne obdržení úhrady kurzovného na účet. 

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 

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


