HO´OPONOPONO

VAŠE IDENTITA JE KLÍČEM
K ÚSPĚCHU

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

MABEL KATZ (USA)
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.
oprvé manažerský seminář v Praze
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.

Business seminář

TAJEMSTVÍ JEDNODUCHÉ CESTY K ÚSPĚCHU V PODNIKÁNÍ

čtvrtek, 1. 12. 2011 (11. 00 – 17. 00)


OBJEV KDO SKUTEČNĚ JSI 

OBJEV SVÉ VLASTNÍ SCHOPNOSTI 

OBJEV SVŮJ SMYSL ŽIVOTA

KLÍČE K ÚSPĚCHU:
vzjistěte, jak získat jasný záměr, který vám pomůže k úspěchu
vodstraňte staré programy, které mají velký vliv na vaše plány, cíle, rozhodnutí i samotné výsledky
vnaučte se, jak se v tzv. nulovém stavu „pustit“ myšlení a dovolit si nechat se vést inspirací k ideálnímu řešení
vpoznejte, jak je možné si udržet klid a rozvahu bez ohledu na to, co se kolem vás děje. Klid umožňuje jasně vidět, jaký
další krok udělat
vřešte problémy prací na sobě

NAUČTE SE:
vbýt efektivnější a produktivnější
vřešit problémy jednoduchým způsobem
vpřevzít 100 % odpovědnost za své problémy a jejich řešení
vvytvářet perfektní obchodní vztahy

o MABEL KATZ
HO´OPONOPONO = ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ
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

Narodila se v Argentině. Od roku 1983 žije v Los Angeles v USA, kde pracovala jako účetní
a daňová poradkyně. V roce 1997 založila vlastní společnost, která začala rychle prosperovat,
rozšiřovat se a růst.
V současné době cestuje po světě jako mezinárodně uznávaná lektorka, konzultantka, vedoucí seminářů a autorka knih. Přináší inspiraci lidem mnoha jazyků a kultur. Mabel je jednou
z předních odbornic na obnovené učení Ho´oponopono a je známá jako specialistka na
Ho´oponopono pro manažerskou a podnikatelskou oblast.
Spolupracuje na společných seminářích s u nás známým Dr. Ihaleakalou Hew Lenem –
spoluautorem knihy Svět bez hranic. V USA měla svůj vlastní rozhlasový i televizní pořad,
v neposlední řadě je také autorkou knihy pro děti s tématikou Ho´oponopono.
U příležitosti její druhé návštěvy v Praze bude vydán český překlad druhé knihy Mabel Katz
„Tajemství ryzí cesty jak žít“, která detailně popisuje jednoduché principy, praxi a filosofii
tohoto starodávného učení.
Mabel vštěpuje inspiraci, která vydrží po celý život. S jejím inspirativním přístupem předává
lidem nástroje, které mohou změnit jejich život a vytvořit trvale úspěšné výsledky. Její přístup
vede k jádru lidí a jejich duší.

CENA SEMINÁŘE:
Přednáška: 350 Kč
Business seminář: 7 900 Kč a od 1. 11. 2011 8 900 Kč
(cena zahrnuje: kurzovné, výukový materiál, občerstvení, oběd)
NAVÍC:
Premiérově bude na semináři prodej druhé knihy Mabel Katz „TAJEMSTVÍ RYZÍ CESTY JAK ŽÍT“
REZERVACE A PŘIHLÁŠKY:
www.vstupenkov.cz
vstupenkov@vstupenkov.cz
kontakt: Michal Hájek, mob: 777 264 479
(počet míst omezen)
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

