P Y R A M I D A, centrum harmonie Chrudim – P R O G R A M na rok 2018- 2019
Individuální terapie-obj.tel.724163267,platby předem-č.ú.:670100 -2206956453 / 6210
-Prodej: Vlastní knihy :VLČÍ NÁŘEK (Emoční energetická terapie)-175,-Kč, POSELSTVÍ PŘÍZRAKŮ (kniha o strachu) - 219,-

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE- řešení příčin zdravotních, psychických a vztahových problémů a doplnění životní

energie( provádí se v hladině alfa): Konkrétní i abstraktní strachy, potlačované emoce, traumatické zážitky z minulosti i z
minulých životů kletby, odblokování a harmonizace čaker, fóbie, deprese, pocity viny, závislosti, sebedestrukční programy,
znásilnění, zneužití, úrazy, nedostatek sebevědomí, tréma, odpuštění, pozitivní programování, posílení sebevědomí,
sebepřijetí, láska k sobě, využití andělské energie. Není určeno pro psychiatrické pacienty a ty, kdo užívají omamné látky
a léky ovlivňující psychiku!!!
Cena: 1000,- Kč/hod. Dohodnutý termín platí po obdržení zálohy ((absolventi seminářů Reiki mají slevu 200,Kč) Termín terapie je třeba dojednat telefonicky, do 7 dnů je třeba uhradit zálohu ve výši 1000,- Kč (cena 1 hodiny
terapie) na výše uvedený účet. Při nezaplacení zálohy je termín nabídnut jiným klientům. Pokud se klient v daném termínu
nedostaví a nebo jej zruší, záloha propadá. Jinak je možné po včasné dohodě (min. týden předem) zálohu přesunout na jiný
volný termín. Záloha se vrací, pouze v případě, kdy je termín zrušen ze strany terapeuta. Podle doby trvání terapie je zbývající
částka uhrazena po jejím ukončení (obv. trvání 2 hod.).

-Kurzy (pokud není uvedeno jiné místo, konají se v Chrudimi)
přihlášky na tel.606261482,Platby předem na č.účtu: 670100 -2206956453 / 6210
min. 1 týden předem , min.počet 5 účastníků, Opakování seminářů: poplatek 300,-Kč/den

Kurzy - vede Ing. .Jiřina Slámová –autorka seminářů,

+ ŽIVOTNÍ ENERGIE I. stupeň -Celodenní seminář pro začátečníky – teoretické i praktické seznámení s
energetickým systémem a jeho harmonizace, doplňování energie ze země a z vesmíru a omezení
jejího úniku, vertikální dobíjení, vesmírné zákony, otevření čaker, základy práce s energií a její
vnímání, odhalování příčin nemocí a možnosti nápravy, speciální symbol, první kroky k sebepoznání
a k sebelásce.. Cena kurzu: 1 500,-Kč Termíny (900 – 1700,) Chrudim, 10.2.,7.4.,29.6. ,21.9, 2.11..2019,
+ ŽIVOTNÍ ENERGIE II,. st:upeň - celodenní seminář pro absolventy I.stupně - prohloubení znalostí o
energii, základy magie, zákon karmy, obrana a ochrana , další zasvěcení, zesilující a ochranné symboly,
speciální symbol pro spojení se zemí. Cena kurzu: 2.300,-Kč Termín:( 9–17): 5.5, 13.10.19
+ŽIVOTNÍ ENERGIE III. mistrovské zasvěcení- léčitel sebe a planety, skupinové mistrovské zasvěcení a mistrovské symboly
na planetární léčení, spojení s živly, karmické osvobození, otevření srdce, léčení duše, magická ochrana +zcela nový symbol
pro mistry: zařazení do očistného proudu, narovnání překroucených programů v sobě a schopnost přenastavovat nemocné
energie skupin ve smyslu vesmírných zákonů -cena 7.900- Kč - (9-16 hod.) 22.9.2019

+CESTA SOUCITU I.stupeň pokračování pro absolventy kurzů ˇŽIVOTNÍ ENERGIE I. a II , další zasvěcení,
pochopení soucitu a lítosti, využití symbolů, Cena: 1 200,-Kč,Termín (900–1700) Chudim 19.5. 2019
+CESTA SOUCITU II. stupeň – pro absolventy kurzů Cesta soucitu I. st. - další iniciace, zesílené využití
energie, téma viny, pachatele a oběti, spec. symboly, Cena 2000,-Kč,Termín: (9- 17):10.3., 9.6.2019
+CESTA SOUCITU III. stupeň – mistrovské zasvěcení- – léčitel sebe, celku a planety, bezpodmínečný soucit,
skupinové mistrovské zasvěcení a mistrovské symboly, osvobození od nežádoucích napojení, otevření 3.oka,
udržení energie, zcela nový symbol pro mistry: Nejvyšší magická ochrana, objevení nejhlubších strachů a
duchovní pýchy, osvobození od programů vedoucích k oběti, náprava ve smyslu vesmírných zákonů -cena
7.900- Kč Chrudim -30.6.2019
Devítiměsíční Cyklus SEBEPOZNÁNÍ (pro abolventy. Ž.E. I.. ) nový začátek. 12.10.2019
+EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE – čtyřdenní seminář pro terapeuty- řešení příčin zdravotních, psychických a
vztahových problémů a doplnění životní energie: konkrétní i abstraktní strachy, potlačované emoce, traumatické zážitky z
minulosti, kletby, odblokování a harmonizace čaker, fóbie, deprese, pocity viny, závislosti, sebedestrukční programy,
znásilnění, zneužití, úrazy, nedostatek sebevědomí, tréma, pozitivní programování, láska k sobě. Lektor: Ing. Jiřina Slámová,
autorka metody Termín : - 4.-7.7... 2019, vždy (900-1700) Cena kurzu: 5.900,- Kč, záloha 1000,- Kč. Předem.

Dvouden. pokračování 2.600,-Kč,EET IX-23.-24.2.,. EET XIV.11-12.5.,EET X.-25-26.5. ,EET XV-.7.-8.9.19

Kč, NEBE NA ZEMI (Archandělské Reiki) 239,-Kč, Karty NEBE NA ZEMI (33 barevných obrazů archandělů + afirmace) 239,\Kč, Vlastní CD: MEDITACE(Odpuštění cena 300,-Kč),), MANTRY (čakry a archa 2.-3ndělé cena 300,-Kč) STRÁŽNÝ ANDĚL
(cena 300,-Kč), CD HARMONIE (300,-Kč), CD SEBEVĚDOMÍ, (300,-Kč), CD NÁVRAT K PŘÍRODĚ-(300 Kč) , CD ŽIVOTNÍ
ENERGIE (300 Kč)

ARCHANDĚLSKÉ REIKI – každý stupeň je samost.. seminář - cena 1200 Kč

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI I. stupeň – jednocen. seminář – seznámení s novými poselstvími archandělů k nadcházejícím
změnám - cesta k míru a vzestupu, ochrana a rozlišování strachu a lásky, návrat k přírodě a instinktům, specifické zasvěcení
umožní napojení na jemné vibrace, meditace na vnitřní zvíře, originální archandělské symboly na ochranu, spojení s duch.
rádcem a příjem informací. Cena kurzu 1100,- Kč. Termín : (9-17 14.9.201) -14.9.2019
+ ARCHANDĚLSKÉ REIKI II. stupeň- pokračování- nová poselství archandělů k postupu do vyššího vědomí, k dosažení
hojnosti a dostatku. Osvícené vztahy a co nám v nich brání ( poučení a pochopení minulosti), nalezení vlastního jedinečného
daru, Další zasvěcení a nové symboly na zpracování pýchy, žárlivosti a závisti a nalezení „Cesty světla
+ ARCHANDĚLSKÉ REIKI III. stupeň - poselství archandělů k hojení a uzdravení duše a těla, příjmu informací a zvládání
očisty a zkoušek, souvisejících s probíhajícími změnami,a symboly k uvolnění závislostí a nalezení podstaty:ter
+ARCHANDĚLSKÉ REIKI IV. stupeň - nová poselství archandělů k harmonizaci mužské a ženské energie a zvládání změn ,
optimální cesta lásky, symboly k vyrovnání energie mezi duší a tělem a na přivolání pomoci. Ter. 13.4.2019
+ ARCHANDĚLSKÉ REIKI V. – Přijetí věčného života , zvládnutí strachu ze smrti, nové začátky, duchovní jméno, symbol
ochraňující před vším co může škodit zvenku i zevnitř a umožní to poznat, symbol jež otvírá vnímání krásy a harmonie.)

termín 18.5.2019

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI VI.stupeň – Poselství archandělů k duchovnímu vývoji a sjednocení protikladů, přijetí světla a
temnoty, meditace na bezpodmínečné přijetí, symboly k uzdravení ženské energie, zaměření na cíl. Ter.
ARCHANDĚLSKÉ REIKI, VII. stupeň – poselství archandělů smíchu a radosti Jarmeila, vysvětlování a osvětlování Luciela,
symboly k uzdravení mužské energie a k cestě do nebe- napojení na vyšší vibrace, odvádění duší+ARCHANDĚLSKÉ REIKI ,VIII. stupeň - Poselství archandělů boření a odkrývání Orfiela a souznění a spojování Abiela ,
symboly k odejmutí pout a spojení protikladů
ARCHANDĚLSKÉ REIKI IX.-poselství arch Juriela a Chasiela ,s nimiž se budeme učit jak obnovit řád a dospět k
osvobození a vyrovnání, symboly vám ukáží jak se povznést nad své problémy a jak ukončit to, co má být ukončeno
+ARCHANDĚLSKÉ REIKI X.stupeň-noví archandělé Celestiel a Eoviel, s nimiž se budeme učit jak získat sebedůvěru, být
sám sebou a spojit se sdalšími pozemskými anděly. Nové symboly ukáží jak zastavit únik energie a tvořit nový život.
+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XI. - seznámení s poselstvím archandělů Floriela (sebepoznání a sebeobnova) a Graciela
(celistvost a vděčnost) a nové symboly na prosvětlení zakrytého a otevření rohu hojnosti +ARCHANDĚLSKÉ REIKI XII. - seznámení s poselstvím archanděla nové dimenze Haliela a archanděla volnosti respektu
Daniela, symboly k odhalení lži, falše a přetvářky a k naladění na vděčnost
+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XIII. – ar.ch.země a nebes Xaniel a uzdravení planety Erbiel, Vystoupení ze začarovaného kruhu
utrpení, nové symboly umožní najít ukryté poklady a světlo ve tmě, odhalí manipulaci a její způsoby a důvody v nás i v těch,
kdo se pokouší manipulovat s námi
+ ARCHANDĚLSKÉ REIKI-XIV arch. spravedlnosti a nápravy Karmieal a Gruntiela-o zhmotňování ducha, navrácení moci
nad sebou, symboly - osvícení přes sjednocení mužské a ženské energie, jak být sami sebou a udržet si těžiště + ARCHANDĚLSKÉ REIKI –XV.- arch. zhmotňování duše Somael a Atlantis- návrat k vědění, znovunalezení ztracených
znalostí , symboly- odhalení a zpracování odporů, přechod k souznění s proudem života, obnovení vědění své duše, spojení
s odkazem Atlantidy

Přednášky a další akce mimo Chrudim:

SLATIŇANY- Cukrárna U Mlsné kočky 28.2. 2019. od 17 hod. – Přednáška
–Mužská e ženská energie , vstup.. 100,- Kč., přihl. 777332201 -p.Netolická

Další kurzy : D III. 3.3.19, D IV. 14.4. 19 , D XV. 28.9.2019

Ing. PYRAMIDA , centrum harmonie
Jiřina Slámová, - Presy 233, 53701 Chrudim II, e-mail: jirina.pyramida@zotto.cz
– web: http://www.zivot-energie.cz/ http://pyramida.zotto.cz - tel. 1: 724163267 – tel. 2: 606261482

