Vás srdečne pozýva
na ďalší z cyklu seminárov

ŠKOLY MÁGIE ZEN
Základy Ezoterických Náuk

INÉ SVETY A BYTOSTI SVETLA
Seminár sa skladá z 2 častí - prvá časť:

ANJELI, ARCHANIELI A NANEBOVZATÍ MAJSTRI
Anjeli a archanjeli nás sprevádzajú od dávnych čias, sú ľuďom známi ľuďom všetkých rás
a vyznaní. Tieto bytosti sú ako dúhový most, ktorý spája nebesia a zem, a po ktorom ľudské duše
stúpame hore k vyšším rovinám, uvedomeniu a láske.
Medzi ich úlohy patrí pomáhať nám ľuďom k duchovnému prebudeniu a rastu. Všetko čo činia, činia
s láskou a zo slobodnej vôle.
Náplňou nášho seminára bude snaha tieto bytosti lepšie spoznať, prepojiť sa s nimi,
naučiť sa ich vnímať, vedieť ich požiadať o pomoc a vedenie a tak s ich pomocou priviesť
do svojho života viac svetla, nádeje a pochopenia vesmírnych zákonov.
Nanebovzatí majstri sú netelesnými duchovnými bytosťami, respektíve formami
duchovného sveta. Mnoho nanebovzatých majstrov išlo ako my cestou vývoja na Zemi. Počas svojho
pozemského života prekonali dualitu a dosiahli jednotu, stali sa osvietenými. Veľmi dobre vedia
a chápu s akými problémami sa my ľudia stretávame, a práve preto sú našimi láskyplnými
a vhodnými učiteľmi. Pomáhajú nám na našej ceste do ,,JEDNOTY´´ cez prekážky duality.

Semináre sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých, pre masérov aj laickú verejnosť, ako základ
ďalšieho štúdia, alebo návod, ako riadiť svoj život alebo poradiť svojim blízkym či klientom.
Termín:

07.04. – 11.04. 2019

Lektor: DiS. Pavla Elisabeta Kleinová,
Miesto konania: učebňa masérskej školy REMINY, Kollárova 715,
Turčianske Teplice
Časový harmonogram seminára:
Nedeľa 07.04.2019 09.00 – 10.00 prezentácia, 10.00 – 12.00 úvodná prednáška, 13.30 – 18.00
teória
Pondelok 08.04.2019 až Štvrtok 11.04.2019 09.00 – 12.00, 13.30 – 18.00 teória a praktické
cvičenia
Časové údaje hodín (prestávka na obed a koniec výučby) sú orientačné a môže dôjsť k posunu
jednotlivých časov.
Cena kurzu: školné

200,-€

( pre absolventov REMINY - 150,-€ !!!)

Platba: Školné sa platí v hotovosti pri nástupe do kurzu
Ubytovanie a stravovanie:
Záujemci si zabezpečujú individuálne podľa vlastných možností a nárokov.
Doporučujeme volať súkromné penzióny: Adriana Petrovičová 0905 780 288, 043 492 2156
Jarmila Baníková - 0915 417 095, 043 492 3495
Mgr. M. Zvozilová - 0903 120 674, 043 492 3351
Marika Miazdrová - 0907 241 978

Doprava je individuálna.
Možnosť príchodu do Turčianskych Teplíc - vlakom – stanica je cca 5min. chôdze,
autobusom – zastávka je cca 10min. chôdze, autom.
Doporučujeme si vziať pohodlné (masérske alebo športové) oblečenie, prezuvky, uterák, písacie
potreby.
Počas seminára bude možnosť si zakúpiť výukový a dokumentačný materiál (knihy, karty, krištáli
a pod.) Pokiaľ budete mať záujem o zakúpenie týchto materiálov, zoberte si dostatočnú finančnú
rezervu.
Kontakt na nás: mobil: 0917 128 155, 0904 561 900, telefón: 041 553 2553, fax: 041 552 3282,
Nakoľko počet žiakov je na tento seminár obmedzený, je potrebné si VOPRED OVERIŤ záväzné
zaradenie do kurzu telefonicky 0917 128 155, 0904 561 900.
Počas seminára nebude dovolené fotografovať ani vyhotovovať audio alebo video záznam.
Fotografie bude výhradne zabezpečovať masérska škola REMINY a tieto budú absolventom seminára
k dispozícii.

Ak máte záujem absolvovať kurz, môžete použiť ONLINE objednávací formulár na našej
stránke.
email: eva@reminy.sk

www.reminy.sk

