Esoterické týdny

CHORVATSKO – ostrov Pag – letovisko Pag
Pag – hlavní malebné město, které se stalo kulturním, administrativním a hlavně
historickým centrem stejnojmenného ostrova. Nedílnou součástí města je i
Solana s tradiční výrobou soli, která po staletí dodává důležitost městu.
Naleznete zde ukázku staré kultury, kostely, klášter Stari Grad, dále místní
zajímavosti jako je muzeum pažské krajky, muzeum soli, jezero s léčivým
bahnem a nedaleká výrobna tradičního pažského sýra. K přírodním
zajímavostem zase patří Pažský trojúhelník, který se nachází v pohoří Velebity
pod horou Tusto čelo.
Poloha a vybavení: penzion Belveder je situovaný přímo u moře, asi 400 m
od centra města. V přízemí penzionu se nachází venkovní terasa a jídelna.
Ubytování: ve dvou, tří a čtyřlůžkových, jednoduše vybavených pokojích
s vlastním sociálním zařízením, některé mají balkon.
Stravování: plná penze kontinentální (česká strava spíše lehčí) – zahrnuje
snídani, oběd a večeři (formou self servisu), nápoj ke stravě zdarma.
Pláž: Oblázková – dlouhá pláž, pozvolný přístup do moře.
Fakultativní výlety: lodní výlety, fishpiknik, Zadar, výlet na Pažský
trojúhelník – energetické místo.

Probuzení skrytých schopností a jejich využití
v praktickém způsobu života
Termín:

31. 8. - 9. 9. 2018 Cena 5 190 Kč/týden

Termín:

7. 9. - 16. 9. 2018 Cena 4 890 Kč/týden

Lektoři, kteří se vám budou věnovat:
DAGMAR HALOTOVÁ - absolvovala jsem kurz numerologie s učitelkou Janou Volfovou a dále s učitelem Milanem Walkem.
Učím svou Numerologickou školičku, pod názvem Numeroempatie, nově seminář o vlivu barev na náš život Colorempatie a seminář Karmický kód duše – poslání duše dle karmického programu, vztahové přitažlivosti. Nabízím
osobní výklady a konzultace, partnerské a rodinné výklady, spojené s terapií. Přednášky a povídání na aktuální témata.
Mám vlastní Numerologickou poradnu Hadanka a konzultuji také po celé republice na ezoterických festivalech. Kontakt na:
www.numerologie-hadanka.cz
BLANKA ČEJKOVÁ - nabízím Kvantové léčení - napojení na svůj léčivý zdroj, objevení svého potenciálu, uvědomění si sama
sebe, odstranění a uvolnění fyzických i psychických problémů a uvedení mysli do přirozené rovnováhy. Terapie pomocí
kineziologie, regresní terapie, automatické kresby, konstelací, metamorfní techniky a dalších technik - čištění rodů, bytů, domů,
pozemků, odstranění slibů a karmických pout z minulosti, přepisování vzorců duše, řešení problémů ve vztazích, odstranění
stresu, depresí, bolestí, strachu, úzkostí, zharmonizování zdravotního stavu a čaker. Učím seminář Automatická kresba –
využití síly podvědomí, sebepoznání, porozumění sami sobě, získání vlastní sebedůvěry, úspěchu a spokojenosti ve vašem
životě. Kontakt email: blankacejkova@centrum.cz
LIBOR PREMAN SOUKUP – Mistr Reiki, masér a terapeut. Absolvoval 2 letý psychoterapeutický výcvik Mony Lisy
Boyesen. Nyní jsem lektorem v meditačním centru Lažánky. Nabízím sluneční masáže, masáže z ostrova Bali,
psychoterapie se zaměřením na tělo, relaxační cvičení jógy se zaměřením na harmonizaci celého těla, vedení
Oshových meditací. Kontakt na:www.sugama.cz/lektori-a-clenove-centra/libor-soukup/
V rámci celotýdenního programu je zahrnuto ranní harmonizační cvičení a zpívání manter, přednášky a povídání
na zajímavá témata a meditace. Ostatní služby vypsané u lektorů jsou poskytovány za zvýhodněné ceny.
Cena zahrnuje: celotýdenní program, 7x ubytování v penzionu, 7x plnou penzi (kontinentální), autobusovou dopravu, služby
delegáta, garanční pojištění CK, DPH.
Příplatky: pobytová taxa: dosp. os. - 350 Kč/os./týden, děti 12-18 let - 210 Kč/os./týden, děti do 12 let bez poplatku.
Nástupní místo: Brno
Upozornění: Změna lektorských sestav vyhrazena.
Podrobnější informace a objednávka na mobilu: DAGMAR HALOTOVÁ – 605 789 097

emailová adresa: ezopag@centrum.cz

www.ezopag.cz
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