
 

 

 

 
 

Hľadáte niečo – čo by naplnilo hlbším zmyslom vašu existenciu? 
Máte záujem rozvíjať sa ďalej a nestačia vám vedomosti oficiálnych škôl?  
Chcete pracovať na sebarozvoji, aby ste zvládali problémy a stresy okolo 

vás a našli cestu k šťastiu, zdraviu, hojnosti a spokojnosti? 
- potom sa prihláste práve na náš kurz sebarozvoja, kde budete komplexne pracovať  

s 3 rovinami rozvoja osobnosti:   1/ ducha, 2/ duše a 3/ tela   
   CELOSTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ 

 
    kurz vedie:  Mgr. Michelle Mattieligh 

 
termín:  1.ročník začína  25.11. 2015  (trvá do leta 2016)   od 18.30 - 21.30 h 

počas 1.ročníka  - každá nepárna streda (dva krát mesačne), vyššie ročníky - 1x týždenne 
cena:     93 €  = platí sa po kvartáloch  ( t.j. cca  7 semin. po 4  vyuč.h., 1 vyuč.h. = 3,33 €)  
miesto konania: v centre Pyramídy  osobnosti  na Štefánikovej 19 v BA – 1. posch. vľavo,  
zľava: - 10 € za  dovedenie ďalšej bytosti túžiacej po sebarozvoji, ktorá u nás ešte nebola 

 
- z dôvodov obmedzených miest je nutné hlásiť sa vopred cez registráciu účastníkov na web stránke (vedľa popisu 
každého kurzu), potom dostanete aj ďalšie info k platbe seminára 

 
Na  tejto  2 ročnej  ceste  SEBAROZVOJA  sa  naučíte: 
*  správne pracovať s vašou mysľou a odhalíte jej  
dosiaľ nepoznanú a nevyužívanú silu  
*  ovládať vaše myšlienky, koncentrovať na rôzne   
obrazy a zámery vašej budúcnosti,  využívať vašu 
 tvorivosť pre usmerňovanie vášho osudu, prebudíte 
tiež svoju utlmenú intuíciu  
*  budete pracovať s dušou:  naučíte sa spracovávať 
negatívne emócie a zážitky a vymazávať ich z programov podvedomia,  
*  rozvíjať emocionálne cítenie, učiť sa navodzovať si rôzne stavy nálad, emócií a tak ich 
vedieť ovládnuť, či si vytvoriť  také, aké pre svoje uspokojenie potrebujete, 
*  čaká vás  práca so živlami  a pomocou nich sa naučíte dostávať do rovnováhy, 
diagnostikovanie činnosti čakier a práca s energetickým systémom...  
*  budete sa venovať vášmu telu  z rôznych strán – omladzovaniu organizmu,  potrebným 
očistám, neškodiacej strave, uzdravovaniu fyzického tela, predlžovaniu svojho veku,  
pohybovým cvičeniam  a  rozprúdeniu zablokovanej energii...  
*  potom prejdete do oblasti ducha  a tajných poznaní starých kultúr – aby ste pochopili, 
o čom je kabala, mágia, alchýmia, merkaba  a čo učili staré egyptské prírodné vedy: jedným 
z ich najúžasnejších schopností bolo  získavanie nekonečnej múdrosti a energie z nášho 
najväčšieho - božského zdroja cez sexuálnu alchýmiu, ktorú môžete aj vy využiť na seba 
liečenie a rozvoj, či na pomoc iným, ako aj na spracovávanie vašej negatívnej karmy a oslobo- 
dzovanie sa od starých záťaží = čo vedie k celkovej osobnej transformácii a rastu...  až sa 
môžete stať plne vedomé bytosti svetla  ovládajúce svoj osud a pomáhajúce tejto Zemi pri jej 
premene, ktoré chápu a  svojimi činmi podporujú nevyhnutnú  transformáciu novej éry Vodnára 
 
      (podrobnejšie info, foto, video  na web stránke:  www.pyramidaosobnosti.sk  ) 

vás pozýva na kurz 
celostného sebarozvoja  

do PYRAMIDY OSOBNOSTI 
centra sebarozvoja 

Štefánikova 19, Bratislava 
www.pyramidaosobnosti.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pyramidaosobnosti.sk/

