Slunečný kraj
centrum
UZDRAVENÍ PŘÍRODNÍ CESTOU
Dobrovského 1083, Roudnice nad Labem
Vás srdečně zve na
přednášku Zdenky Blechové
v sobotu

28.10.2017 (17,00-19,00 hod.)

NEMOCI POCHÁZEJÍ Z EMOCÍ
ANEB VŠE SE DÁ VYLÉČIT
Přednáška na základě nové stejnojmenné knihy Zdenky Blechové
Povídání o tom, jak vzniká nemoc, a jak je důležité neplýtvat energií, ale tvořit. Pokud se někdo nechce vyléčit, je to jeho
lenost. Stačí najít duchovní příčinu nemoci a člověk se zázrakem uzdraví. Nemoc přichází jako moudrý učitel, který nás
nutí přehodnotit život a záleží na každém z nás, jak se k problému postavíme. I úraz, či havárie není náhoda. Nemoci
pocházejí z emocí a emoce pocházejí z mezilidských vztahů, ve kterých hledáme lásku. Stačí najít lásku v sobě a nehledat ji
v druhých. Přestanu mít emoce a přestanu být nemocný. Každá nemoc je vlastně hledání lásky, je to volání o pomoc,
kterou musíme najít v každé naší buňce, která nám slouží ve dne v noci, a my si jí nevážíme a raději hledáme lásku
v něčem, nebo v někom jiném. Až si začneme vážit sami sebe, svého zdraví, budeme se řídit svými pocity, budeme
věnovat pozornost sobě a ne druhým, a tím můžeme dosáhnout stálého zdraví. Je zapotřebí si začít vážit svého těla, aby
mohlo cítit lásku a pracovat pro nás, neboť ne nadarmo se říká: „Ve zdravém těle zdravý duch.“

Cena 250.- Kč v předprodeji, na místě 290.- Kč
Objednat se můžete na tel: 737 777 037 (Jana Slunečková)
nebo na www.slunecny-kraj.cz

Zdenka Blechová
je úspěšná autorka mnoha knih (mnohé se staly bestselerem jako např, „Osudový
partner”), vykládacích karet (s Kartami zdraví pracují i duchovní rádci v televizi) a
meditačních CD. Má své nakladatelství a vydavatelství a od roku 2003 vydává svůj
časopis Mysteria tajemna. Pořádá přednášky a semináře po celé republice. Zabývá se
mezilidskými vztahy, přijímá channelingová sdělení, která vkládá i do svých knih.
Radí lidem do celého světa prostřednictvím Skypu. Zabývá se poradenskou činností
v oblasti mezilidských vztahů, nemoci, zaměstnání a v dalších otázkách života pomocí
channelingu, tarotu, numerologie a psychologie.

