HO´OPONOPONO

ZMĚŇ SVŮJ ŽIVOT BEZ
OHLEDU NA TO, CO SE DĚJE
KOLEM

Po obrovském úspěchu první knihy „TAJEMSTVÍ
JEDNODUCHÉ CESTY“ a po velkém ohlasu na jarní
seminář přijíždí opět do Prahy.

MABEL KATZ (USA)

Vedle Dr. Hew Lena přední autorita na obnovené starodávné havajské učení

Přednáška a křest nové knihy

TAJEMSTVÍ RYZÍ CESTY JAK ŽÍT

středa, 30. 11. 2011 v 19. 00 hodin
Ho´oponoppono je starodávné havajské učení, aktualizované a upravené pro dnešní svět, v České republice už
známé díky knihám Svět bez hranic a Tajemství jednoduché cesty.
Žitím Ho´oponopono můžeme nejsnazší cestou dosáhnout rovnováhy, klidu, míru, hojnosti, zdraví, úspěchu
a spokojenosti ve všech oblastech našeho života, a to pomocí mentálního a fyzického čištění, v procesu pokání,
odpuštění a proměny.

Víkendový seminář

TAJEMSTVÍ JEDNODUCHÉ CESTY

3. – 4. 12. 2011 (11. 00 – 19. 00)
PRAHA

Přišel čas nechat jít, co nefunguje.
Přišel čas přestat být režiséry takového osudu, který nechceme.
Přišel čas si uvědomit, že naše vzpomínky vytváří naše myšlenky
a naše myšlenky vytváří naše činy. Tak si vytváříme náš osud.
Přišel čas vyřešit problémy a vydat se vstříc lásce, štěstí,
hojnosti a svým životním snům.
Přišel čas najít vnitřní mír a tím šířit mír ve světě.

o MABEL KATZ
Ho´oponoppono je starodávné havajské učení, aktualizované a upravené pro dnešní svět,
v České republice už známé díky knihám Svět bez hranic a Tajemství jednoduché cesty.
Učí nás rozpouštět vzpomínky, které nám při jejich přehrávání způsobují bloky a problémy.
Dává nám možnost se naučit rozpouštět bloky a všechno to, co nám brání žít v rovnováze,
klidu a míru.
Žitím Ho´oponopono můžeme nejsnazší cestou dosáhnout rovnováhy, klidu, míru, hojnosti,
zdraví, úspěchu a spokojenosti ve všech oblastech našeho života, a to pomocí mentálního
a fyzického čištění, v procesu pokání, odpuštění a proměny.
Jestliže přijmeme skutečnost, že jsme souhrnem našich myšlenek, emocí, slov a činů a že náš
současný život a naše rozhodnutí řídí vzpomínky z minulosti, pak začneme chápat, jak může
proces opravování vlastních chyb změnit život nás samých, našich blízkých i celého světa.
Budete mít možnost sami zakusit, jakou sílu má čištění pomocí Ho’oponopono.

O MABEL KATZ:

Argentinka, žijící ve spojených Státech cestuje po světě, kde jako mezinárodně uznávaná
lektorka, konzultantka, vedoucí seminářů a autorka i spoluautorka několika knih přináší
inspiraci lidem mnoha jazyků a kultur. Je jednou z předních odbornic na obnovené učení
Ho´oponopono a je známá také jako specialistka na Ho´oponopono pro oblast podnikání.
Když Mabel začala cestovat po světě a učit Ho’oponopono, uvědomila si, že lidé se ptají
stále na totéž. Ve své první knize poskytuje odpovědi na otázky, týkající se technik a principů
Ho’oponopono jako způsobu života. Tato první kniha „TAJEMSTVÍ JEDNODUCHÉ CESTY“
(Nakladatelství Maitrea) se stala jedním z nejprodávanějších titulů tohoto roku.
Setkání s Mabel Katz vám dodá inspiraci na celý život a poskytne nástroje, které potřebujete, abyste mohli změnit svůj život, a s jejichž pomocí dosáhnete dlouhotrvajících výsledků.
Svým přístupem pronikne až k vašemu jádru, k vaší duši. Mnozí lidé tvrdí, že jim navždy
změnila život.

CENA SEMINÁŘE:
Víkendový seminář: 5 200 Kč a od 1. 11. 2011 5 900 Kč
(cena zahrnuje: kurzovné, výukový materiál, občerstvení, oběd)
REZERVACE A PŘIHLÁŠKY:
www.vstupenkov.cz
vstupenkov@vstupenkov.cz
kontakt: Michal Hájek, mob: 777 264 479
(počet míst omezen)
Seminář je tlumočený do českého jazyka.
NAVÍC:
Premiérově bude na semináři prodej druhé knihy Mabel Katz „TAJEMSTVÍ RYZÍ CESTY JAK ŽÍT“
Místo konání: Praha (bude upřesněno v předprodeji na www.vstupenkov.cz a na www.mabel-katz.cz)

Informace: Sumito Petr Mikulka, navratkezdroji@gmail.com, mob.: 724 972 262

