„CESTA INSPIRACE“
Květnový odpočinkově – vzdělávací prodloužený víkend
Ráda bych Vás pozvala na jarní odpočinkově – vzdělávací prodloužený
víkend, kde se spolu budeme věnovat tomu, co vás zajímá.

REIKI, AUTOMATICKÁ KRESBA,
KRANIOSKRÁLNÍ TERAPIE, MASÁŽE,
MEDITACE, ČAKRY, MANDALY
A MNOHO DALŠÍHO.
Vy sami si budete moci zvolit přesně takovou náplň, o kterou budete mít
zájem. Na základě toho bude dopředu stanoven časový harmonogram.
Cena jednotlivých kurzů je podstatně levnější, než na obvyklých kurzech
v Praze.

KDY:

KDE:

15. - 19. 5. 2013

Chlum u Doks okr.Česká Lípa

CENA: 2600 Kč

KURZY PODLE VAŠEHO VÝBĚRU:
 Automatická kresba (1000 Kč)
 Reiki
1. stupeň (1000 Kč)
2. stupeň (1500 Kč)
3. stupeň (2800 Kč)
 Práce s kyvadlem (400 Kč)
 Léčebná technika LSVJ (2600 Kč)
 Možnost zasvěcení i do energií Shamballa, Imara, Ra Sheeba, Ki Manna…….
 Bloky: • O ženách pro ženy (150 Kč), Náhledové konstelace (150 Kč)
O tomto víkendu můžete využít i individuální terapie.

TEREPIE:







Kraniosakrální terapie (1hod. – 400 Kč)
Rekonektivní léčení (1hod. – 400 Kč)
Intuitivní masáže
Diagnostika přístrojem Supertronic (20 Kč)
Bachovy květové esence
Somatoemecionální uvolnění (dle času max 1 hod - 400 Kč)

DOPROVODNÝ PROGRAM:








Kresba mandal
Baumtest
Meditace
Cvičení: ( jóga, 5.tibeťanů, zhineng qo gong)
Mentální a dechové techniky
Práce s čakrami
Praktika Reiki

INFORMACE K CENĚ:
Cena 2600 Kč je splatná do sedmi dnů od rezervování akce zahrnuje 1600,-Kč za
ubytování a plnou penzi a 1000 Kč - nevratný kredit na kurzy a terapie. Pokud by byl
váš zájem větší, případný doplatek se platí na místě, přímo lektorovi. Je proto vhodné mít
dopředu představu jakého kukuči terapie se chcete zúčastnit. Veškerý doprovodný
program je bezplatný.

UBYTOVÁNÍ:
Ubytováni budeme v rodinném penzionu v Chlumu u Doks v okrese Česká Lípa.
Tento penzion tvoří dvou a třílůžkové pokoje, každý se sociálním zařízením a malou
kuchyňkou, kde je možné uvařit si čaj či kávu. O naše stravování se plně postará paní
prostranství, kde je možné zaparkovat auta. Fotografie k prohlédnutí z místa
ubytování naleznete na oficiálních stránkách penzionu. www.nachlum.cz

POBYT:
Náš společný víkend začne ve středu 15.5.2013 v 16.hodin přímo v penzionu.
Ukončen bude v neděli 19. 5. 2013 v odpoledních hodinách. Doprava tam i zpět je
individuální.

OBJEDNÁNÍ POBYTU:
Pobyt je možné zarezervovat prostřednictvím emailu
reiki.radka@seznam.cz nebo htoskova@seznam.cz
Po přijetí přihlášky Vás budeme informovat o čísle účtu, kam je třeba zaslat platbu.
Po zaplacení celé částky a jejím připsání na účet jste považování za závazně
přihlášeného a bude Vám doručen potvrzující email. Pokud by nebyla částka na účet
připsána do sedmi dní od přihlášení, propadá vaše místo ve prospěch ostatních.

INFORMACE O STORNO POPLATCÍCH:
Zrušení účasti na akci 31 a více dní před odjezdem navracíme 70% z celkové částky.
Zrušení účasti na akci 15 až 30 dní před odjezdem vracíme 50% z celkové částky.
Zrušení účasti na akci 14 a méně dní před odjezdem vracíme 0% z celkové částky.
V případě prokázané nemoci, bude umožněno zálohu užít na kurzy pořádané v Praze.

POŘADATEL AKCE:
Radka Peteříková
(tel.: 777 604 601)
www.reiki.unas.cz

Hanka Tosková
(tel.: 777 252 771)
www.magickaterapie.cz

