
Milí přátelé, 

 

dovoluji si Vás pozvat na víkendové prožitkové dny, před začátkem prázdnin 

Pokud Vás to zaujme a Váš čas dovolí, s upřímnou radostí se s Vámi potkám v Královské Oáze, v Bystřici 

pod Hostýnem 

 

 

V sobotu 28.6. 2014, v čase 9 - 18 hodin ,se budeme zabývat tématem: 

 

Královská aromaterapie - Cesta k propojení 

                      Poselství rostlinných esencí matky Země pro člověka 

 

Esenciální oleje se svou  čistou vůní a nově vnímaným účinkem pro lidské tělo, jsou připraveny předávat 

mnohé ze svého bohatství. 

Nastal čas  jemnosti, která v nás otevírá neskutečnou "sílu" a esence jsou toho voňavým příkladem:-) 

 

předám přítomným vše co bude možné k předání, vše čeho se  mi za dvacet let dostalo           

- co je dnes aktuální pro naše pokojné žití? 

Prožitkem se seznámíte s účinkem esenciálních olejů 

               - dotek pro fyzické tělo 

               - pohlazení po duši, při výběru "vaší" vůně 

               - přes vědomé vnímání esencí prožijete vůni vašeho života, víry, důvěry, 

                 odvahy,... přivoněním odhalíte míru strachu, či odporu který brání Vašemu vývoji 

 

Nahlédneme do našich emočních otisků v naší skryté paměti a otevřeme se možnosti nového uvědomění... 

 

Během dne si vytvoříte vlastní směs esenciálních a rostlinných olejů, která bude i v domácích podmínkách 

Vašim "světýlkem na cestě" 

Esence jsou připraveny nám pomáhat i ukazovat směr. 

Já sama žasnu nad mnohými zázraky, které Královská aromaterapie předkládá, velmi ráda se s Vámi 

podělím! 

příspěvek je 1.260kč 

v ceně je individuálně namíchaný olej pro každého z Vás, sprchovací a koupelové oleje, které budete mít 

možnost vyzkoušet v dalších dnech doma, materiály ohledně účinků éterických olejů se kterými můžete 

bezpečně pracovat 

Bližší informace zašlu případným zájemcům 

 

 

V neděli 29. 6. 2014, od 9 -17 hod  

 

Vás zveme na prožitkový  ARAMEJSKÝ  OTČENÁŠ 

 

Zážitek, který nám umožní rozpomenutí ve vlastním srdci... 

Aramejská modlitba v rodném jazyce Ježíše, její zpěv a oživení těla v kruhovém tanci. 

Také zde potkáme esence, které nám svou vůní připomenou tolik "nového", které tak důvěrně známe. 

 

příspěvek je podle Vašeho uvážení i Vašich možností, od 333kč 

 

 

Těšíme se na shledání a radost ze setkání! 

S přáním pokojných dní 

Sylvie         více naleznete na www.kralovskaoaza.cz 

 

 


