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В Карпатах 23-25 листопада 2012р Сколе, Львівська обл. пройде триденний семінар
"Осмислення"

  

На семінарі Ви дізнаєтеся все про секрети здорового способу життя за Методикою
"Алфей",  в
основі якої покладені давньо-слов'янські секретні військові практики, традиції старовірів
і спостереження за закономірностями в Природі. На семінарі Ви навчитесь робити 
медовий масаж
, освоїте 
лазневі техніки догляду за тілом
, вивчіть 
режими "живого" харчування
і природного режиму. Отримаєте індивідуальну консультацію з діагностикою Ваших
ресурсів здоров'я від автора Методики та особистий план дій.

  Програма семінару "ЗДОРОВ'Я ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДИ -
ОСМИСЛЕННЯ"
  1-й ступінь: Особисте здоров'я
  1-й день:
    
    -  8.30 - 9.30 РЕЄСТРАЦІЯ  
    -  9.30 - 12.00 ОСНОВИ МЕТОДИКИ «Алфей». Основи еко-здоров'я, діагностика
ресурсів здоров'я. Формула ваги. Режими: природний режим, режим організму, режим
захворювань, режим здоров'я.   
    -  12.00 - 13.00 ОБІД  
    -  13.00 - 17.00 ОСНОВИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ теорія, практика  
    -  17.00 -18.00 глибокого очищення КИШЕЧНИКА касторове масло + лимонний сік  
    -  після 18.00 ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ  

  2-й день:
    
    -  6.00 - 9.00 БАНЯ. ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ теорія і практика  
    -  9.00 - 10.00 РУХОВА ПРАКТИКА  
    -  10.00 - 12.00 паразитології теорія. СПЕЦІЇ  
    -  12.00 - 13.00 ОБІД  
    -  13.00 - 16.00 давньослов'янського МАСАЖ теорія і практика  
    -  16.00 - 17.00 глибокого очищення КИШЕЧНИКА-ПЕЧІНКИ касторове масло +
лимонний сік   

  3-й день:
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    -  9.00 - 10.00 РУХОВА ПРАКТИКА  
    -  10.00 - 12.00 МЕДОВИЙ МАСАЖ практика  
    -  12.00 - 13.00 ОБІД  
    -  13.00 - 16.00 МЕДОВИЙ МАСАЖ практика  
    -  16.00 - 18.00 ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ запитання - відповіді.  

  

Вартість за три дні 1200

  

У вартість семінару також входить харчування, баня і касторове масло (застосовуване
під час семінару). Проживання + поїздка на водоспад - 150 грн.

  Місце проведення семінару:
  

Галицька садиба «Оріяна»

  

Львівська обл.
м. Сколе
вул. Героїв Маківки, 22 

  

Запис на семінар по тел. +38(067)9342414,  +38(063)4366469.
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