
 

 

  DEVÍTIMĚSÍČNÍ  CYKLUS  

„SEBEPOZNÁNÍ“ 
2023 - Chrudim 

 

Pro absolventy  základního  semináře ŽIVOTNÍ ENERGIE  I. : (termíny 5.2,  12.3. 2023)  
je určen devítiměsíční cyklus seminářů  „ SEBEPOZNÁNÍ“. Prochází  jím stabilní 
skupina absolventů.   Tyto celodenní  prožitkové semináře  na sebe vzájemně navazují  a 
věnují se postupně do hloubky jednotlivým  čakrám a proto nelze  jednotlivé  díly 
vynechat.  Konají se vždy jedenkrát za měsíc. 
       Jsou zaměřeny na důkladné poznání a pochopení našeho energetického systému a všech 
jeho složek.   Jde o odblokování  a  harmonizaci jednotlivých čaker s využitím energie, 
barev,  hudby, pohybu. Poznáváme sami sebe prostřednictvím druhých, kteří nám nastavují 
zrcadlo. Jsou zde meditace, hry, mantry, praktická cvičení a spousta informací o čakrách a o 
všem, co s nimi souvisí, včetně speciálních  cvičení na odhalení bloků a  harmonizacizaci 
celého energetického systému. Informace a zkušenosti jsou prakticky využitelné 
v každodenním životě a vedou k jeho zkvalitnění.  Jediný kdo nám může pomoci, jsme my 
sami a  zde se  konkrétně učíme jak.  Podmínkou je poznání a uzdravení duše  a těla. Cílem 
je naučit se prožívat v každém okamžiku lásku k sobě a žít v souladu s vesmírnými 
zákony. 
              Devět měsíců práce na sobě zde symbolicky naznačuje, že ten, kdo  se  sobě  a 
svému poznání opravdu poctivě  důsledně  věnuje, změní svůj život a „ znovu se narodí“, 
protože pochopí, že své zdraví, štěstí i svůj další vývoj má jen a jen ve svých rukou. Tento 
cyklus seminářů je určen pro ty, kdo se opravdu chtějí posunout ve vývoji a realizovat  
potřebné změny ve svém životě.   

Lektor :  Ing.Jiřina Slámová - Luciela Abia   
Cena: 1300 kč – za každý kurz (opakování  400- Kč), záloha 1300kč  

Místo konání :  Chrudim, Presy 233 
Datum zahájení: so 11.3.2023,  

alší termíny: ( od 9:00  do 17:00 hod.): 15.4.2023., 20.5. 2023, 17.6. 2023.,  
ne 16.7.2023,16.9.2023,14.10.2023, 11.11.2023, 2.12.2023 
Číslo účtu (kam poslat zálohu 1300,-Kč) :  670100 -2206956453 / 6210 
Přihlášky : tel. 724163267, e- mail: jirina.pyramida@zotto.cz   
Co si vzít na kurz: Pohodlné oblečení,  tričko na převlečení, šátek na zavázání očí, psací 
potřeby, pití. ( oběd je v restauraci) 
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