Vyberte si pohlazení na duši

PÁTEK 9.SRPNA 13:00-18:30
JÓGA 17:00-18:30
SOBOTA 10.SRPNA 9:00-18:30
JÓGA 7:30-9:00 & 17:00-18:30
NEDĚLE 11.SRPNA 9:00-14:00
JÓGA 7:30-9:00

Přijďte si odpočinout, načerpat energii a radost, relaxovat a
prostě jen tak být tady a teď
Na zahradě si můžete zahrát petanque, relaxovat, meditovat
Občerstvení zajišťeno
INFORMACE M: 605 885 877
Vlaďka Aheal Štefková
pořadatelka, obchůdek aheal,
přírodní produkty, apatyka
Jóga cvičení bude venku, za nepříznivého počasí uvnitř.
Pohodlné oblečení a karimatku s sebou.
Nahlášení účasti: M: 605 885 877
Po dobu programu se můžete účastnit soutěže “Ledňáček”komu se podaří ho vyfotit, ten vyhraje cenu.
Využijte jedinečné programové nabídky a služeb. V případe zájmu o
rezervaci na sezení/masáž či objednávky výrobku, kontaktujte
prosím přímo konkretní osobu.
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Dana Bečičková
kineziologie (metoda one brain)

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní
tradiční asijské medicíny, s jejíž pomocí se odstraňují
energetické bloky zbůsobené emocionálním stresem. Pomáhá
k jednotě ducha, mysli a těla, k harmonii a rovnováze v životě.
Zlepšuje komunikaci, vztahy, učení. Odstraňuje strach, fobie,
závislosti, alergie, nepříjemné prožitky v dětství. Lze se ptát a
testovat svaly při nějakých otázkách, neplést si s věštěním.
Cena: 700,-Kč
Kontakt/Rezervace: E: dana.kadernice@seznam.cz

Hana Karaszová
recy-sklo malování s láskou, obrazy duše

Hanička vám namaluje obraz duše. Tvoří s akrylovými barvami
na plátno. Také maluje na recy-sklo s láskou, hlavně mandaly.
Bude k dispozici pouze v pátek a v sobotu. Zájemci si mohou
předem rezervovat čas na malování obrazu.
Kontakt/Rezervace: M: 777 676 843
E: hana.karaszova@gmail.com
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Jolana Gaoal Hlavová
intuitivní tvorba s propojením Země, z darů
přírody - ruční zpracování obnovitelného
materiálu vlny merino a ovčí vlny
Tvorba, kterou Jola navrhuje a plně ručně zpracovává je nadčasová,
udržitelná, ekologická, prospěšná našemu zdraví, kvalitní s ohledem
na přírodu a její zdroje. Originalitu a kvalitu výrobků zaručuje
certifikát/ochranná známka REGIONÁLNÍ PRODUKT HRADECKO.
Respekt k naší planetě a všemu co na ní žije je pro ní zásadní. Má
silnou vazbu k přírodě a proto používá k své práci přírodní
obnovitelný materiál – vlákna merina, různé další vlákna ovčí vlny.
Její tvorba je bezodpadová. Vlna je plně obnovitelný, ekologický a
hodnotný materiál. Vlna vyniká úžasnými vlastnostmi, jejich
podrobný popis najdete na www.gaoal.cz Pokorně, jemnosti,
laskavosti a v souladu s vlnou tvoří… je tou vlnou…tím procesem…
tvoří v přítomnosti, s pozitivní myšlenkou, láskou a s konkrétním
záměrem pro danou osobu, která si výrobek objednala. Zpracování
vlny je jedním z nejstarších tradičních řemesel, které vychází z
doteku. Pomocí rukou tvoří z vlněných vláken metráž/látku, kterou
dále zpracovává v požadovaný tvar např. čepici, kabelka/taška,
klobouk, rukavice, dekorace, šperk. Speciální kombinace vlny a
hedvábí dává pocit jedinečnosti, elegance a pohodlí. Každý výrobek
je neopakovatelný. Vytvořit zcela stejný nelze.

Kontakt/Rezervace: M: 777 148 438
E: jolana.hlavova@gaoal.cz, W: https://www.gaoal.cz
FB: http://www.facebook.com/jolana.hlavova.3
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Bc. Jan Vančura
fyzioterapie, masáže, jóga,
poradenství v oblasti zdravého stravování.
Jan Vančura je specialistou v oblasti fyzioterapie, cvičení ajurjógy
a pančkarmy. Ájurvédu vystudoval v Instituci Dhanvantri v Praze
pod vedením Dr. Govinda Rajpoota a praktikuje ji od roku 2000.
Specializuje se na výzkum vlivu ájurvédských procedur na úpravu
krevního tlaku. Své výsledky přednáší na tématických konferencích.
Je instruktorem pro cvičení ajurjógy a pro dýchací cvičení.

Kontakt/Rezervace: M: 776 645 032
E: ajurfyzio@ajurfyzio.cz
W: http://ajurfyzio.cz/
FB: https://www.facebook.com/AjurFyzio/
Marie a Jaroslav Pecháčkovi
ateliér abakuk, umělecká dřevořezba
V současné době žijí s rodinou v Hanušovicích v historickém
objektu bývalého rychtářství, kterému se společně snaží navrátit
ducha starých časů. Pecháček Jaroslav, sochař, řezbář - jeho
specializací je řezba dřevěných soch výhradně motorovou
řetězovou pilou, kterých má v současné době již slušnou sbírku,
čítající 35 kusů. Řezbařině s motorovou pilou se věnuje již 20 let a k
dokonalému zvládnutí pily mu dopomohla dvanáctiletá praxe v
těžbě dřeva. Za svoji kariéru absolvoval bezmála již 100 sochařských
sympozií u nás i v zahraničí a vyřezal více než 3000 soch. Vytvořil a
vztyčil nejvyšší sochu v české republice měřící 1640 cm.

Kontakt/Rezervace: Ateliér abakuk - Marie
Pecháčkovi U Rychty 58, 788 33 Hanušovice
M: 605 947 069, 733 577 225
E: drevenesochy@abakuk.cz

a

Jaroslav
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Pavlína Holičová
ajurvédské masáže s bio oleji,
vibro-akustická masáž s tibetskou mísou,
ajurvédská jógová masáž, jóga pro dospělé a děti
Pavlína je zkušená holistická terapeutka, která se specializuje
na ajurvédské masáže od roku 2012. Pracuje s klienty vědomě a
intuitivně na mnoha úrovních - fyzické, psychické, emocionální
a energetické. Klienti popisují její přístup jako velmi láskyplný a
soucitný a její masáže jako hluboce relaxační a léčebnou
zkušenost. Nabízí ajurvédské masáže celého těla, těhotenské
masáže či lokální masáže - obličeje, hlavy, zad, břicha, rukou či
chodidel. Zabývá se rovněž zvukovou terapií (sound energy
therapy), velmi účinná v případě stresu, nespavosti, vysokého
krevního tlaku nebo zharmonizování energií v těle. Můžete se
tedy objednat na vibro-akustickou masáž s tibetskou mísou,
kdy ležíte oblečeni na podložce na zemi a na tibetskou mísu se
hraje po celou dobu sezení a je přikládána postupně na celé
tělo. Zvuk a vibrace cestují do všech buněk v těle a napomáhájí
uzdravit disharmonické a nemocné části těla, mysli a duše.
Výborná a také velmi účinná je ajurvédská jógová masáž
provedena na podložce na zemi – masáž s bio oleji a práškem z
kořene puškvorce přirozeně zahřívající svaly a odstraňující
odumřelou pokožku a toxiny v těle, s kombinací různých
technik a pasivního jógového protahování za asistence
terapeutky. Masáž může být odpočinková, zklidňující, energii
dobíjející, hloubková či léčivá podle potřeb a zdravotního stavu
klienta. Pavlina praktikuje jógu téměř 10 let a učí dospělé a děti
jógu soukromě (jednotlivce) či skupinově (workshopy, veřejné
kurzy, firmy).
Kontakt/Rezervace: M: 604 348 913
E: pavayur@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/beingasoul/
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Petra Akhar Samáia
vědomá a intuitivní keramická tvorba,
ozdoby a šperky z peří, portrétní fotografování
Petra Akhar Samáia tvoří s velkou láskou a vědomě ručně
modelované keramické sošky, svícny v podobě různých bohyň,
andělů, víl a dalších bytostí. Sošky dále obohacuje kameny a
minerály, které velkou měrou navyšují energetickou hodnotu
sošky. Dále ráda tvoří ozdoby a šperky z peří v podobě náušnic,
spon do vlasů a vlasových čelenek. Pírko je silným ochranným
talismanem spojeným s živlem vzduchu a je symbolem
lehkosti, svobody, volnosti a jasné mysli. Energie Petry Akhar se
hromadí především v rukou a jedním z jejich darů je skrze ruce
do materiálů a výrobků vtisknout esenci z její domoviny (jež je
velmi láskyplná a zde na Zemi je jí nejvíce podobná energie
delfínů) a energeticky tak obdarovat ostatní. Další její radostí a
vášní je portrétní fotografování. Nejvíce jí baví zachycovat ve
fotografii esenci duše, ženskou něhu, krásu a lásku, jenž se zračí
v očích každé ženy. Petra pro vás připraví mini focení. Bližší
informace a termíny si objednejte na níže uvedených
kontaktech.
Kontakt/Rezervace: M: 605 438 428
E: akhar-art@seznam.cz
FB: http://www.facebook.com/akharart
FB: http://www.facebook.com/akharartphoto

