KDE: Kastálie - Škola Horní Bolíkov 39 u Telče, IČ.: 01483005
Cenový rozpis:

30 min/ 300,-

Služba

1hod/ 500,Čas

Cena

Výklad karet
½ hod.
1 hod

300,500,-

Telefonický výklad karet - platba na účet předem dle domluvy
½ hod

300,-

Rozbor OSOBNOSTI
Charakteristika osobnosti, význam a poslání co si v životě máme splnit
- s kombinací + výklad karet pouze max. 3 otázky, lze vypracovat písemně
cena za 1 stránku 200,- Kč. Obvykle je obsah v počtu 3-5 stránek.
Osobní konzultace je bez písemné formy, obvykle trvá 1 – 2,5 hodiny, záleží
na počtu osob, které se propočítávají.
Jsou zde zahrnuty tyto rozbor:
1. PARTNERSKÝ
Já+ON
2. S RODIČI
Já a rodiče
3. S DĚTMI
Já a děti
4. SE SOUROZENCI Já a sourozenci
5. KOMPLETNÍ 1 + 2 + 3 +4
Osobní konzultace
Písemné zpracování

1 hod
1 stránka

500,200,-

Kresba Tvé zahrady duše s výkladem karet
Jedná se o výklad Tvé kresby, čtení minulosti, přítomnosti a budoucnosti ze
symbolů z Tvého obrázku.
Jde o příjemnou, techniku, kde skrze kresbu probíhá uvolňování napětí v těle
– převážně v oblasti hlavy a trupu.
½ hod
1 hod

300,500,-

Dotykový výklad
Jedná se o velmi silnou relaxační techniku, kde na základě masáže probíhá
četba Duše ze zad. Pomocí dotyku vidím Tvůj příběh, kvůli komu jsi přešel na
tento svět, jaký máš životní úkol, proč jsi prožil konkrétní vztahy. Vše vychází
z vizí, které se mi dotyku zobrazí a já Ti je ihned ústně interpretuji.

Tato technika má 3 fáze
1 fáze – hlavní četba ze zad od kostrče až ke krku
2 fáze – kompletní masáž celých zad se zaměřením na relax a spojení
s nitrem
3 fáze spojení s průvodcem a prosba za zdraví, štěstí, spokojenost
Masáž je ukončena krátkou meditací
1 hod

500,-

Masáže
1. Krční páteř
2. Celá záda, velmi relaxační

½ hod
1 hod

300,500,-

3. Plosky nohou, lýtka
½ hod
300,4. Dlaně, celé ruce
½ hod
300,5. Obličej, hlava
½ hod
300,6. Celé tělo pomocí stroje vacupress – na hubnutí a formování postavy efekt
hubnutí nastává pravidelnou masáží 2x týdně / 1 měsíc
pocit odlehčení nastává ihned, úleva od pocitu těžkost celého těla.
1 hod

500,-

Šamanská cesta – putování k srdci v rytmu šamanského bubnu
se zvukem na léčivé nástroje

a hra

Silná léčivá technika šamanů, kde pomocí zvuku léčivého šamanského rytmu
se uvolní stres, napětí, automaticky se člověk spojí s přirozenou energii. Stačí
5 – 10 minut bubnování a člověk se dostává do tzv. jiného stavu vědomí,
dochází k propojení pravé a levé hemisféry. Výzkum dokazuje, že zvuk bubnu
vytváří změny v centrálním nervovém systému. Jeho pravidelný rytmus cíleně
uvolňuje svalové napětí, zbavuje psychické zátěže, vypíná mozek, který
neustále zpracuje na plné oprátky.
Hra se zvukem na další hudební nástroje přináší absolutní relaxaci, pohodu a
uvolnění.
½ hod
1 hod

300,500,-

Služby poskytované s ubytováním v Kastálii
PO – PÁ - max. 3 hodiny od: 17:00 – 20:00
výběr balíčku dle vlastního výběru
1 hod

400,-

SO – NE - max. 8 hodiny od: 11:00 – 19:00
výběr balíčku dle vlastního výběru
1 hod 400,-

osobní domluva nutná, rezervace tel.: 605 132 916, misabelka@seznam.cz.
FB: Misabelka Monina
těším se na Vás

