
 

 

• Nemůžete se na své cestě posunout dál?  

• Nevíte, jak pracovat se svými bloky, jak dostat mysl a ego pod kontrolu?  

• Vrací se Vám stále stejné problémy a situace?  

• Nevíte, proč se Vám nedaří změnit svůj život?  

 

Ukážeme Vám, jak posílit lásku k sobě a přestat se trestat. 

Naučíme Vás, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života. 

Poznáte, jak si tvořit život přesně takový, jaký chcete a mít hojnost všeho. 

Návrat k sobě 
Cyklus 4 seminářů 



 

• Témata vycházejí z naší praxe a nejčastějších našich potřeb klientů 

• Malá skupina účastníků (5-6 osob)  

• Individuální přístup 

• Prostor pro sdílení, dotazy 

• Praktická cvičení pro použití v životě 

 

 

                            

 

• Sebeláska jako základní stavební kámen  

• Sebehodnota a vztahy závislosti  

• Sebetrestání a sebeomezování  

• Role tvůrce / oběti  

• Vesmírné zákony, Zákon přitažlivosti  

• Změna formátu myšlení  

• Tvorba pozitivní budoucnosti 

• Kvantování 

• Mysl a EGO 

 • Vyhojování minulosti, Odpouštění 

• Vnitřní dítě a práce s ním  

• Afirmace a jejich tvorba  

• Meditace a jak na ní 

• Nemoc a její význam 

• Základy Psychosomatiky  

• Praktická cvičení k tématům 

• Hojnost a jak s ní pracovat  

• A mnoho dalšího dle potřeb účastníků… 

 

 

Bonus pro Vás: Terapie EFT ke zjištění a odstranění bloků na hojnosti.  

Cena za celý cyklus je 8800 Kč. Cena obsahuje občerstvení a nápoje. 

Přihlašování a bližší informace  Tel:775107696 nebo 

majaknavratuksobe@gmail.com 

Těšíme se na Vás 

S láskou Jarmila a Luboš, Maják návratu k sobě  

www.majaknavratuksobe.com 

Datum konání 
Sobota 19.2.2022 

 Sobota 19.3.2022 

                         Sobota 2.4.2022 

                      Sobota 23.4.2022 

Vždy 10 – 18hod. s přestávkami 

Místo konání 
Prostory Majáku návratu k sobě 

Havlíčkova 18, Beroun 

Tel:775107696
mailto:majaknavratuksobe@gmail.com?subject=Seminář
http://www.majaknavratuksobe.com/
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