
TILIA
Škola pøírodního léèení

vás srdeènì zve
na cyklus 7 setkání

s Bc. Lenkou ZELINOVOU VOTAVOVOU

Jedná se o cyklus setkání, kde budeme pracovat se
základními tématy lidského bytí zde na Zemi a

Posláním sebe-vìdomých podveèerù je poznat se a tím
Vìdìt, kdo jsem, je síla, která nás

spojuje s našim støedem. K tomu potøebujeme pøesnì
odlišit, kdo nejsem a poslat to pryè...

Co je pro Tebe tìlo? Co si o nìm myslíš?
Proto�e myšlenky tvoøí...

Naše 1. setkání cyklu vìnujeme svému tìlu.
Zdravé, krásné a milované tìlo je základ.

Odhalíme, pøetvoøíme èi odevzdáme myšlenkové vzorce,
které nedìlají našemu tìlu dobøe.

Vezmi si na sebe nìco èerveného.

skrze nì,
poznáním sebe sama, NABÍRAT SÍLU.

Pou�ijeme k tomu systém 7 základních èaker.

prohloubit umìní �ít.

1. Setkání - �IVOT V TÌLE - ÈAKRA KOØENOVÁ



2. Setkání - RADUJI SE! - ÈAKRA KØÍ�OVÁ

3. Setkání:  JÁ JSEM!  - ÈAKRA SOLAR PLEXUS

4. Setkání: JÁ CHCI! - ÈAKRA SRDEÈNÍ

JSEM SVOBODNÁ DUŠE - ÈAKRA KRÈNÍ

6. Setkání: VÍM, �E VÍM - ÈAKRA TØETÍ OKO

7. Setkání: ZMÌNA - ÈAKRA KORUNNÍ
.

Radost tvoøí. Tvoøení je radost.
Raduješ se v �ivotì a tím tvoøíš a pak se raduješ

a tím tvoøíš a pak....
Nekoneèná radost! Máš ji? Proè ne?

Vezmi si na sebe nìco oran�ového.

....to, co cítím, si myslím, co dìlám... Ale jsem to opravdu Já?
Není to náhodou nìkdo jiný v mé hlavì? Máma, táta...

Je èas, aby v tom bylo jasno, ostatní "odpadli" a opravdu zbylo jen Já.
Vezmi si na sebe nìco �lutého.

"Já chci" je hlas našeho srdce.
Zní èistì? Zní vùbec? Mù�e znít? Proè ne?

Vezmi si na sebe nìco zeleného.

Svoboda je naše právo Bohem dané, naše pøirozenost.
Cítíš se být v ka�dém ohledu svobodná (duše)?

Mù�eš se svobodnì vyjádøit? Nebo jsi zavøená ve vìzení posuzování,
nepøijetí, své mysli... Kdo tì dr�í pod krkem?

Vezmi si na sebe nìco svìtle modrého èi tyrkysového.

Vše, co potøebuješ vìdìt, ale i mnohem více.
Je to jemné, hùøe uchopitelné, "6. smysl" nebo intuice.

Posloucháš ji, následuješ ji?
Vezmi si na sebe nìco fialového èi tmavì modrého.

.. je �IVOT sám. Jak jsi na tom? Vítáš �ivot?
Umíš plynout s proudem nebo neustále poci�uješ ve svém �ivotì tlak...

Pojï udìlat ZMÌNU! Odevzdej se...
Vezmi si na sebe nìco bílého èi støíbrného.

5. Setkání:



Termíny nejbli�ších setkání,

v�dy pátky

22. duben, 20. kvìten a 17. èerven 2022

následnì 1x mìsíènì

Místo konání:

Cena:

Pøihlášení:

a
v záøí, øíjnu, listopadu a prosinci

Budivojova 7, È. Budìjovice

600,- Kè

Minimum 7, maximum 10 osob!!

Eva Trávníèková
tel.: 731 508 918, e-mail: skolaleceni@seznam.cz

od 16 do 20 hodin


