PROMĚŇ SVÉ STÍNY V POŽEHNÁNÍ - seminář
Datum:

26.-27.10. 2019 sobota a neděle

Místo konání:

Uherské Hradiště – místo konání bude upřesněno

Čas konání:

sobota 10.00 – 17.00 - prezentace od 9.45 hod.
neděle 10.00 – 16.00 čas je orientační a odvíjí se od počtu lidí

Rezervace:

online přihláška na www.cestouzivotem.cz
výjimečně na +420 777 557 823

Příspěvek:

3.500 Kč
Zálohu ve výši 2.000 Kč zašlete na účet číslo 2105011514/0600, jako variabilní symbol uveďte
telefonní číslo z přihlášky, do zprávy pro příjemce své jméno, datum konání akce a její název.
Doplatek je možný uhradit na místě v den konání akce. Druhou možností je uhradit celou částku přes
účet předem najednou. Kdo bude chtít vystavit fakturu, uveďte své IČO a fakturační adresu do zprávy
online přihlášky.

Jídlo:

Ovoce, čaj, káva, voda je v ceně semináře a je k dispozici zdarma.

Co vzít s sebou:

Něco na psaní, pohodlné oblečení, ve kterém se cítíte dobře, přibalte si i ponožky, mikinu, šátek nebo něco
lehkého na přikrytí, pro zimomřivější deku. Láhev na pití.
Karimatky a polštáře jsou zde k dispozici, pokud však potřebujete mít své vlastní, samozřejmě
tak učiňte.

O semináři:
Od malička se chceme ostatním zavděčit, tím se u nás nastartují vzorce chování, abychom ve společnosti "přežili" a jak rosteme, zautomatizují
se a my jedeme na tzv. autopilota a ani nevím, že se tak chováme.
Vede nás k tomu spousta vzorců - chceme být lepšími, chceme, aby nás měli všichni rádi, chováme se tak, abychom se zavděčili. S tím se však
nevystačíme celý život. Pokud sami sebe dlouhou dobu potlačujeme, stojí nás to mnoho energie, začneme být unavení, vyčerpaní, nemocní.
Při systematické práci na sobě, tak jak si začínáme uvědomovat fungování světa a fungování nás v něm, se začnou z našeho podvědomí
vynořovat „stinná“ témata psychiky – závislosti, moc, chtění, strachy, vzorce chování. Tato témata nám již neslouží, ale my si je jakoby
„hýčkáme“, i přesto, že nám způsobují problémy. Je to totiž něco, co důvěrně známe, něco, co nám dává pocit jistoty.
Anebo děláme, že neexistují, že na ně chceme jakoby zapomenout. Jenže ony si v našem v podvědomí žijí svým vlastním životem a pak, když to
nejméně čekáme, projeví se v plné síle a my se hroutíme nebo ničíme vše okolo nás.
Na tomto semináři, který má hloubku, ale je i velmi humorný se na své stinné stránky zaměříme a budeme je pojmenovávat, ukážeme si, jaké
nám přináší dary do našich životů a tím je budeme léčit a prosvětlovat.
Náplň semináře
- svět mimo nás, svět v nás
- posvátná zahrada
- setkání se svými stíny
- jak využít svých stínů a nebojovat s nimi
- jaké dary nám naše stíny přináší
- setkání se svým já
- znovunastavení sebe sama
- meditace + protažení těla
- život, který stojí za to žít
Něco o lektorce:
Mirka svým způsobem bytí, práce a působením vynáší napovrch vnitřní bloky a schémata a ve spolupráci s daným člověkem je pojmenovává,
uvolňuje a následovně propojuje s hloubkou vlastní existence – podstaty, ukryté pod uvolněným nánosem.
Je léčitelkou, terapeutkou, lektorkou a průvodkyní šamanskými rituály, cestovatelkou, zakladatelkou Školy vědomého života a milovnicí
zewlingu v houpací síti, kávy a zeleného čaje. Ve svém alternativním centru „Cestou životem“ v Uherském Hradišti i na dalších místech v ČR, SR
a Švédsku, provádí terapie duše, léčení odstraňující psychosomatické blokády.

Provádí a vyučuje práci s tělovými svícemi a zaměřuje se na práci s ženstvím a ženskou energií, Sebeláskou a Stinnými stránkami osobnosti,
metabolismem a stravou. Provází též již několik let Systemickými rodinnými konstelacemi.
Pracuje s čakrovými horskými křišťály, které rozvibrují tělo do vyšších vibrací a v této úrovni dochází k léčení. Součástí Mirčiny práce s energiemi
je i čištění prostoru od negativních energií a odvádění zbloudilých duší do světla. Přes 13 let se intenzivně zabývá lidským tělem a stále objevuje
nová a nová tajemství jeho fungování a nachází nové možnosti, jak žít v souladu s tělem a duchem v rovnováze, tvořivosti, v radosti a v
bezpodmínečné lásce a bytí.
Mirku silně ovlivnily cesty do Brazílie, Thajska, Kambodže, Egypta, Srí Lanky, kde se léčila při šamanských rituálech ve vysokých stavech
rozšířeného vědomí. Těchto prožitků využívá individuálně, ale i skupinově ve své práci.
Jejím posláním a naplněním je sdružovat lidi, propojovat je a sdílet s nimi, což se jí moc hezky daří při přednáškách, seminářích, meditacích,
masážích i při individuální práci v terapiích, při pobytech u moře a při pobytech na horách v Bílých Karpatech.
Ke své práci používá pouze čisté přírodní oleje, mastičky a tinktury, které si i sama vyrábí.
Je autorkou dvou elektronických knih:
1. JAK ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT BĚHEM VYPITÍ JEDNOHO ŠÁLKU KÁVY
a
2. CESTA OD NEVĚDOMÍ K VĚDOMÍ – AYAHUASCA - o putování po Brazílii a očistných rituálech posvátnou medicínou.
Je tvůrkyní krásný šperků Archandělů, kteří podporují lásku, čistotu srdce a čistotu prostoru, tělových,ušních svící a lapačů snů
Prostřednictvím vlastní práce přirozeně vnímá člověka jako celek. Pokud bytost dlouho stoná, je potřeba ji podpořit a vyzdravět na úrovni
psychiky, na úrovni jemněhmotných těl i na úrovni fyzického těla.
Více o akcích, terapiích a internetový obchůdek najdete na
www.cestouzivotem.cz
+420 777 557 823

