
ČTVRTEČNÍ 
PRÁZDNINOVÉ SETKÁVAČKY A JEDEN SKVĚLÝ SEMINÁŘ 

 

vždy od 17.00 – 20.00 hod. 
v zahradě čajovny Pod Kaštany v Uh. Hradišti 

 
9.8.  TĚLOVÉ SVÍCE A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ 
Praktický workshop, kde se naučíme, jak si „nakopnout“ orgány jako jsou játra, ledviny, jak 
ošetřit zatuhliny těla, jak rozproudit energii v kloubech a „donutit“ lymfu, aby správně 
proudila. V ceně workshopu je orgánová mapa a 2 tělové svíce. Příspěvek 500 Kč. 
 
16.8.  VZTAHOVÉ KONSTELACE nebo-li POHYBY DUŠE 
Nevíte, jak ve svém životě dále? Opakují se Vám ve vztazích stále stejné katastrofické 
scénáře? Nerozumíte si s rodiči, dětmi, partnery? Trápí Vás bolesti těla? 
Přijďte se na svou situaci podívat z nadhledu anebo být součástí jako pozorovatel nebo 
herec. Zkušenosti s konstelacemi nemusíte mít, vše se dozvíte na místě. Příspěvek je pro 
herce a diváky 300 Kč, vlastní konstelaci 600 Kč- je nutno uvést do přihlášky. 
 
23.8.  TVORBA VISION BOARDU 
Jako malí jsme si vystříhávali různé obrázky. Dnes v dospělosti jsme na to zapomněli. Pojďme 
si to společně připomenout při tvorbě vlastní nástěnky své budoucnosti. Podle principů  Feng 
shui si každý účastník odnese domů vlastnoručně vytvořenou mapu svého života a 
znovuobjevenou dětskou radost. V ceně workshopu je materiál na tvorbu – lepidla, nůžky, 
časopisy, papíry. Příspěvek 500 Kč.  
 
Všechny akce se budou konat ve velmi příjemném prostředí čajové zahrady v centru města, 
kde si můžete dát z rukou zkušeného „čajmena“ Radka nebo Toníka skvělý čaj nebo něco na 
osvěžení, po skončení i vodní dýmku. 
S sebou si vezměte pohodlné oblečení, deku, polštář, tak abyste se cítili pohodlně. 
 

PŘIHLÁŠKY A REZERVACI PROVÁDĚJTE PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK 
WWW.CESTOUZIVOTEM.CZ, VÝJIMEČNĚ NA TELEFONU + 420 777 557 823 

 
Zvýhodněná cena na všechny tři akce, mimo postavení si vlastní konstelace, je 1.000 Kč. 

 
 
!!!!!  SEMINÁŘ !!!! 
 
18.8.  PROČISTIT TĚLO, ZNAMENÁ PROČISTIT ČAKRY          10.00 - 17. 00 hod. 
Na tomto jednodenním, sobotním, prázdninovém semináři se dozvíte, co jsou to čakry, jak 
ovlivňují fungování našich orgánů a naší psychiky. Budeme se zabývat DECHEM – jak správně 
dýchat do jednotlivých orgánů a čaker a tak se vyzdravět. Dozvíte se, jak nás ovlivňuje, co 
jíme, co pijeme, čím se obklopujeme, dotkneme se tématu rodového zatížení a symbolů 
v každodenním životě. 
Součástí semináře jsou studijní materiály a malé občerstvení. Příspěvek 1.200 Kč.  
S sebou si přineste pohodlné oblečení do čajové zahrady, blok, tužku, láhev na vodu, deku, 
polštář a vše, co potřebujete ke svému komfortu. V blízkosti jsou potraviny, odpoledne pak 
v čajovně možnost si dát skvělý čaj, občerstvení a vodní dýmku. 

 
Rezervace na www.cestouzivotem.cz nebo na tel. + 420 777 557 823 

http://www.cestouzivotem.cz/
http://www.cestouzivotem.cz/

