Asociace INSPIRÁLA Vás zve na:
SEMINÁŘ PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O VLASTNÍ ROZVOJ, O POHODU A ZDRAVÍ V
RODINĚ, PRO TERAPEUTY, MASÉRY, LÉKAŘE, PRO PRACOVNÍKY S POSTIŽENÝMI
OSOBAMI…

Terapeutka a instruktorka metody Metamorfní technika a
badatelka v oblasti prenatálního vývoje, uvolnění bloků a práce s energiemi

JITKA TŘEŠŇÁKOVÁ
Vás provede prohloubením aspektů prenatálního vývoje a metody MT

METAMORFNÍ TECHNIKA II.
UVĚDOMĚNÍ
aneb
CO SE DĚJE V PRENATÁLU?

Kdy:

29.11.2015

Kde: PRAHA - Vyšehrad,
Centrum INDIGO KIDS, Štulcova 1
 POČETÍ , TĚHOTENSTVÍ, POROD – smysl přirozeného prožitku a vlivy
nepřirozeného (umělé početí, problematické těhotenství, císařský řez
a další eventuality
 Působení kvality prožitků vnímaných dítětem v jednotlivých vývojových
fázích těhotenství na charakter, zdraví, formování psychických
a emocionálních postojů v průběhu života, praktické příklady.
 Vlivy na formování základní struktury - matrice budoucí lidské bytosti, na
její zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace, množství životní
energie, použití vlastního potenciálu.
 Provázanosti a principy vzniku a vývoje člověka. Souvislosti vývoje
člověka na úrovni hmotné (fyzického těla) a nehmotné (vědomí).
 Jak se v průběhu prenatálního vývoje formuje fyzické tělo, emoce,
psychické zdraví a životní vzorce.
 Prenatální schéma vývoje a systém tělesných čaker.
 Další možnosti uvolnění bloků – SCHÉMA POČETÍ
MT je hluboká a zároveň jednoduchá a příjemná metoda pro trvalé uvolnění bloků
vzniklých z traumat, strachů a stresů vytvořených v průběhu prenatálního vývoje a při
porodu, kdy se formuje základní struktura - matrice naší bytosti. Tyto bloky nevědomě,
ale silně ovlivňují naše zdraví a blokují a omezují náš přirozený stav bytí a kvalitu a
kvantitu naší životní energie.
Uvolnění bloků zlepšuje zdraví, přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emocionální
vyrovnanosti. Mění omezující duševní vzorce a umožňuje plně využít vlastní potenciál,
talenty a tvořivost.

PROGRAM: Teorie, praktické příklady, praktické provedení technik
 vliv kvality početí, prenatálního vývoje a porodu na formování člověka
 vliv prenatálních traumat na vytvoření pouta mezi matkou a dítětem
 psychosomatická mapa souběžného vývoje těla a vědomí
 propojení mysli a těla, vývoj a systém tělesných čaker
 prenatální schéma a jeho použití v praxi
 úrovně ovlivňované prenatálním vývojem a jejich vztah k jednotlivým fázím
prenatálního vývoje (úroveň fyzická, emoční, mentální, chování)
 ŘÍZENÁ MEDITACE
 MOŽNOSTI VLASTNÍHO POTENCIÁLU V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ
Začátek programu v 10 hod. ukončení v 18 hod.
V programu je hodinová pauza na oběd.
VĚDOMÝ ŽIVOT JE ZÁKLADEM PRO UZDRAVENÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH.
PŘÍSPĚVEK ZA KURZ Kč
k úhradě předem na účet
Rezervace Vaší účasti na semináři je platná ode dne obdržení úhrady kurzovného.

1.490,-

ÚČASTNÍCI KURZU OBDRŽÍ TIŠTĚNÝ DOKUMENTAČNÍ MATERIÁL A
CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ KURZU MT
Účastníci základního kurzu MT a prohlubovacího kurzu MT II. mají
možnost zúčastnit se prohlubovacího kurzu MT III. VĚDOMÉ BYTÍ ve dnech
11.- 13.12.2015 v Praze.

ČLENOVÉ INSPIRÁLY MAJÍ SLEVU 5% Z CENY KURZOVNÉHO.
OPAKOVACÍ KURZOVNÉ PRO ABSOLVENTY KURZU MT II. JE Kč 500,-

MOŽNOST PŘENOCOVÁNÍ PŘÍMO V MÍSTĚ KONÁNÍ KURZU za Kč 300,– (€.12,00)/noc

O přihlášky a podrobné organizační informace
napište na:
Mail: info@inspirala.cz
Telefon: ČR – 00420 776 089156
SR – 00421 944 482007
IT – 0039 338 2218605
Web: www.inspirala.cz
Na kurze bude k dispozici první kniha JEMNÁ MASÁŽ – METAMORFNÍ
TECHNIKA - Aline Gruber Keppler
a kniha o očistě všech součástí člověka: fyzického těla, pole vědomí,
karmické zátěže i rodového zatížení - DOKONALÁ OČISTA TĚLA – Genadij
Malachov a další tituly k tématu vydané nakladatelstvím Eugenika.
www.eugenika.sk – www.eugenika.cz
K dispozici budou také italské aromaterapeutické oleje VÍLY – ELFI –
ANDĚLÉ – ESEJCI

