seminář MINULOST pro pokročilé KRKONOŠE
18. - 19. dubna 2020
Popis:
Celodenní seminář na téma REKAPITULACE MINULOSTI (s kartami).
První den - v sobotu si každý udělá vlastní výklad karet.
V neděli budeme probírat, které události, prožitky, případně traumata zůstávají nevyřešená v našem
podvědomí.
Zapomenutá, či dokonce vytěsněná minulost nemůže nikam odejít, ani sama od sebe nezmizí. Z podvědomí,
avšak dokonale skrytá, stále ovlivňuje a dokonce řídí náš současný život a také přitahuje opakující se problémy
do budoucna. Proto se minulosti podíváme na zoubek a osvobodíme podvědomí od starých programů. Srdečně
Vás zvu.
Seminář je určen pouze pro pokročilé, kteří již prošli výukou Osho zen tarotu.
Cena dvoudenního víkendového semináře je 2200 Kč.
Cena za ubytování a plnou penzi je 800 Kč. V ceně je ubytování od pátku do neděle a plná penze začínající
večeří v pátek v 19 hodin a končící v neděli obědem.
Prosím zájemce o zaplacení zálohy 500 Kč přibližně měsíc před konáním akce, nejpozději však deset dní před
akcí. Zaplatit můžete na účet (číslo sdělíme ústně), do zprávy pro příjemce napište "JMÉNO a SEMINÁŘ
MINULOST KRKONOŠE").
Případné dotazy volejte na telefon 603 712 750 (T-mobile) nebo pište na e-mail "ranka (zavináč) ranka .
cz".
Příjezd na místo v pátek je možný již od 14 hodin
(restaurace Vám podá nápoje, možná procházka mezi stromy se zářivě barevným listím, vyhlídka od chaty)
do 19 hodin, kdy se podává večeře.
Se seminářem začínáme v sobotu
od 9:00 hodin
konec v neděli přibližně v 18 hodin.
Místo konání semináře:
chata ELIŠKA
Vítkovice v Krkonoších 2
512 38 Vítkovice, okres Semily
GPS souřadnice: 50.680292, 15.512665
Parkování je možné na parkovišti nahoře u silnice, zavazadla Vám dolů sveze pan majitel.
Kontakt na majitele chaty:
E-mail: info (zavináč) chata-eliska . cz
Tel.: 603 207 508
www.chata-eliska.cz

Objednání kurzu na tel. +420 603 712 750 nebo +420 380 741 888 případně na e-amilu rankaranka.cz
www.RANKA.cz

