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25.1až 27.1 2018 Košice.Osobní konzultace ve dnech 25.1a 26.1.2018 v Pátek veřejná přednáška na
téma :Jak dosáhnout trvalého štěstí Všechny akce se konají na Orlia 2 centrum Sinergia
košice.KOntaktní osoba Milada Kancírová tel 00421948767933

Pozvánky
KOŠICE.20.9.AŽ 22.9.2018 Osobní konzultace.20-21.9 na objednání paní Milada
Kancírová.00421948767933 Pátek21.9.2018 v 17 hod přednáška .na téma minulost-přítomnostbudoucnost V Sobotu tématický den cévní a srdeční systém.Celodenní seminář. od 9.00 do 16.00
Nutno objednat u Milada Kancírová
Karvinná 13.9.2018 Osobní konzultace Kontakt pan Kijonka Ctibor tel:603220062 Osobní
konzultace pro objenání ve čtvrtek Pozor pozor. Od 15.9 2018 se bude v pravidelných
intervalech konat škola léčitelství v centru Oáza Poznání Pozvání na Školu léčitelství Petra
Soldána Osobní konzultace budou probíhat 14.9.2018 Po úspěšných dvou ročnících Školy
léčitelství V Bratislavě a v Košicích, bude od 24. února 2018 tato Škola léčitelství otevřena i
v Ostravě. Místo konání: OÁZA POZNÁNÍ, Chittussiho 13, Ostrava
http://www.oazapoznani.cz/index.php?id=2 Kontaktní osoby : Ing. Helena Čapková, tel.:603
843 449 Zuzana Sedlařová tel.:721 616 195 škola 15.9.2018 pátý díl**
Jedná se o 9 celodenních seminářů, jež budou probíhat v upřesněných termínech přibližně po 6
týdnech, a to vždy v sobotu 9 -12. 00 h. a 13 - 16.00 hodin, tedy celkem 6 hodin.
Cena jednoho šestihodinového semináře je 900,- Kč.
Lektor Petr Soldán svou školu charakterizuje takto: Tato škola nemá za účel vytvářet nové terapeuty,
ale napomáhat porozumění působení zákonů ve stvoření. Mým úkolem je předat vám povědomí o
tom, jak pomoci sobě a tím i ostatním, a využiji pro to všech dosažených vědomostí, které jsem za
léta léčitelství přijal a ověřil. Pro schopnost vědět, je právě zážitková část našeho snažení velmi
důležitá, a tak si budete v jejím průběhu ověřovat svoji schopnost mimosmyslového vnímání a rovněž
i schopnost, jak těmto vjemům porozumět. Tím se dostanete ke schopnostem porozumět hlasu
vašeho těla a tím i rozpoznat, co vám říká, jak u sebe, tak u vašich blízkých. Seznámíte se s různými
terapiemi, ale i naprosto jednoduchými postupy, kdy vaše touha a čistota pomoci je tou nejúčinnější
metodou. Můžete se těšit na vnímání energií kamenů, rostlin, hudby a vůní a poodkryjeme spolu
tajemství působení přírodních sil k jejich vědomému použití a spolupráci s nimi.
Pro správné pochopení je důležitá účast na předchozích dílech, neboť na sebe navazují jak obsahově,
tak energeticky.
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