
 

 

 

 

* ALCHÝMIA ŽENY                   110 € 
= prebudenie síl tvojej skrytej bohyne  
       učí a trénuje:  Mgr. MICHELLE MATTIELIGH   

vo forme 2 jednodňových nedeľných workshopov: 
25.10. a 22.11. od 10.00-19.00 h a zvlášť 1 bonus  
na sexuálnu alchýmiu a omladzovanie:  6.12. 2015 

* prežili ste veľké zranenia v láske a iné traumy v živote 
a v detstve, ktoré vám blokujú zdravé sebavedomie? 
  * prestali ste dôverovať mužom, alebo sebe samej? 

* potrebujete pomôcť hravou formou  
vyliečiť svoje zranenia, bolesti, smútky či strachy? 

* opakujú sa vám dokola rovnaké scenáre vzťahov a problémov? 
*  neviete  si  pritiahnuť  toho pre vás správneho partnera? 

 
* alebo sa chcete naučiť ponárať do tajomných hĺbok svojich 

magických trinástych komnát a lepšie poznať samu seba  
a odhaliť svoje zdroje nekonečných síl, možností a schopnosti?... 

    - keď si žena nájde čas venovať sa aj samej sebe a ponára sa do hlbín svojho 
vnútra, čo ju posilní a spraví zdravo sebavedomou = je to na nej rýchlo poznať...  
    - ak k tomu pridá duchovné poznávanie kozmických zákonov – podľa ktorých 
nám tu všetko funguje =  znova rozkvitne, ožije, omladne a začne z nej vyžarovať 
charizma pokoja, lásky a vyrovnanosti so životom, ktorý sama zvládla aj po 
ťažkých ranách  – stáva sa tak  príťažlivým magnetom na lepšie vzťahy a 
úctivejšie reakcie okolia, pretože vesmír funguje podľa zákona príťažlivosti 
rovnorodého – ktorý musíme dokonale pochopiť a dať aj do praxe života v myslení, 
programovaní našej budúcnosti, do nášho cítenia, reakcií a postojov 
 
-  budeme sa učiť sebapoznaniu na každej úrovni až po naše magické trináste 
komnaty a postupne z týchto vrstiev budeme uvoľňovať negatívnu karmu svoju aj 
rodinnú, množstvo strachov, tráum, zranení, hnevov a usadených blokád voči 
mužom,  ktoré nám bránia nájsť seberovné a vyrovnané vzťahy   
 
- budeme tu odkrývať svoju prirodzenú ženskosť a vnútornú silu = aby ste boli 
nezávislé a zdravo sebavedomé, naučíme sa pracovať s našou vnútornou ener-
giou na omladzovanie, regenerovanie, ale i to – ako realizovať svoje sny a túžby  

vás pozývame na TOP kurz:  
alebo workshop v našom centre   
na  Štefánikovej 19  v Bratislave 

pozrite viac:  
www.pyramidaosobnosti.sk   

 
 

http://www.pyramidaosobnosti.sk/

