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Harmonie těla a duše - cesta k dlouhověkosti

Kontakt:
Antonín Kratochvíl - Park Praha 2002 s.r.o.
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7
tel.: 212238395, 606931479
e-mail : parkpraha@seznam.cz,
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VSTUPNÉ na celý den 70 Kč / ZTP 40 Kč
Vstupné na přednášku 25 Kč

Porady s  léčiteli, astrology, numerology a dalšími představiteli
esoterických disciplín.
Bylinná terapie, odblokování, detoxikace, výklad z ruky a karet,
kineziologie, irisdiagnostika, měření aury, automat. kresba atd. Čakrové
zářiče, zdravá výživa, mandaly, kameny, literatura.

Přednášky po oba dny nonstop. Meditace Shaman spirit - J. Carlos Pacaya
Gomez – ukázka práce peruánského šamana – tradiční léčitelství
z amazonských pralesů.

Slavnostní pozdrav festivalovému dni vždy v 11h alikvotním meditačním
zpěvem

Cestování po tajemných i lé ivých místech eské republikyč Č .

Bubnování pro duši. Meditace s archanděly.

- NA KŘÍDLECH LÁSKY – Karel R. Marinov.
Nové poznatky z nejrůznějších oborů vám poradí, jak předcházet nemocem,
realizovat a zařadit do svého života pozitivní energii, zdravý životní styl.
Můžete nahlédnout do budoucnosti, odhalit příčiny problémů v minulosti,
pomoci svému duševnímu i fyzickému zdraví, nalézt správný směr pro svou
osobnost, poradit se o problémech svých blízkých a odnést si světýlka
optimismu.
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