
POZNAJ SÁM SEBA 
a Ušné, telové a čakrové sviečky RAFAEL

2 výnimočné semináre počas 1 víkendu

Obsah 1. seminára – SOBOTA  , 14.9.:  
 Pohľad do duše - individuálna  osobnostná 

diagnostika každého účastníka
 Karmický odblok - riadená meditácia 

zameraná na individuálnu očistu a 
zharmonizovanie energetického systému 
organizmu

 Studňa živej vody - riadená meditácia 
zameraná na očistu emocionálneho tela za 
pomoci bytostí svetla

 osvedčené praktické spôsoby ako sa čistiť, 
udržiavať u seba pocit dlhodobej harmónie, 
zharmonizovať si i vzťahy a udržiavať svoj  
priestor prežiarený  svetlom bezpodmienečnej 
lásky, večerný očistný tanec Iveta Eňa Fehérová - lektorka

Obsah 2. seminára – NEDEĽA  , 15.9.:  
 rozcvička (tip ako udržiavať  svoje telo vodivé) 
 teória a praktické využitie telových, ušných, čakrových, harmonizačných a 

totemových sviečok Rafael (kolorterapia, terapia SU-JOK, úprava stravy,  správny pitný 
režim, spôsob očisty a zharmonizovania životného priestoru a mnoho dalších praktických 
návodov ako byť sám sebe lekárom 

 práca s kyvadlom a diagnostika cez Vyššie Ja
 praktická aplikácia sviečok Rafael spojená s kineziologickým odblokom

------------------------------------------------------------------------------------------------
Termín:  14. a 15. septembra 2013   (sobota a nedeľa)   
Miesto: Čajovňa JASMÍNKA, Ul. 9. mája (budova kina), TURČIANSKE TEPLICE

Dĺžka trvania seminárov min.:  od 09.00 do cca 18.00 h.

Cena 1. seminára „Spoznaj sám seba RAFAEL“: 80 Eur 
Cena 2. seminára „Ušné a telové sviečky RAFAEL“: 60 Eur
Zvýhodnená cena oboch seminárov  : 130 Eur  

V cene kurzu: 
• samotný jednodňový  seminár v dĺžke trvania min. 8 hodín   
• pitný režim a malé občerstvenie (napr. voda, čaj, káva, ovocie, pečivo)
• obed (ľahké zeleninové menu)
• meditácie, program podľa obsahu, učebný materiál
• prenájom seminárnej miestnosti-čajovne a potrieb
• malý darček a osvedčenie o absolvovaní SEMINÁRA

Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte osôb 6. Zmena programu vyhradená.

Organizátor kurzu: Mgr. Katarína Mikuláková , Tomášikova 12, 080 01,  Prešov
+ 421  905  291 321, info@akcieprezdravie.sk, www.AkciePreZdravie.sk  

Výrobca sviečok RAFAEL: Iveta-Eňa  Fehérová, ul. Štefana Tučeka 163,  990 01 Veľký Krtíš
+421  907  359  725, ena.sviecky@centrum.sk

mailto:ena.sviecky@centrum.sk
http://www.akcieprezdravie.sk/
mailto:info@akcieprezdravie.sk


POZNAJ SÁM SEBA 
a Ušné, telové a čakrové sviečky RAFAEL

2 výnimočné semináre počas 1 víkendu

Prečo  by  ste  mali  prísť  na  seminár?  Aké  sú  reakcie  klientov  zo  
seminárov 13. a 14. júla 2013 v Modre?

1 - Dobrý deň pani Mikulaková, 
chcem sa Vám poďakovať za perfektne zorganizovaný seminár "sviečky RAFAEL". Musím 
sa priznať, že som už zažila niekoľko seminárov, ale tento bol niečim výnimočný. Prístup Ivetky 
bol vynikajúci. Od prvej chvíle som mala pocit, že sme staré známe, čím celý priebeh  seminára bol  
poznačený. Tak, ako sa ona rozdávala, tak to urobí málo kto. Ešte raz ďakujem a budem rada, keď 
mi budete posielať termíny seminárov ktoré organizujete. 
 
S pozdravom 
Mária Šurková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- Zdravím Vás, slečna Mikuláková,
 práve som absolvovala kurz sviečok s Ivetkou - hodnotím ako vynikajúce.
 V sobotu som bola sama, tak sa mi mohla veľmi dobre venovať. Ivetka mi dala pocit dôvery a 
otvorenosti, pričom ja som veľmi opatrná žena a už mám na to aj vek, ale jej som dôverovala 
úplne. Skvelé !!!
Uzdravujúce meditácie:
Karmický odblok - skvelý a oslobodzujúci - po ňom sa mení pohľad na život a svet okolo.
Studnica živej vody - účinky budem asi dlhšie spracovávať, ale bola som úplne v inom svete s novými 
možnosťami.
Samotný kurz sviečok:
Vyčerpávajúci prílev veľkého množstva informácií pre terapie sviečkou, ktoré budem musieť 
doštudovať, aby som prenikla do hľbky a podstaty a byť v tom dobrá a pomôť tak tým, ktorí v mojom 
okolí  budú mať o to záujem.
 
Ďakujem za akciu, ktorá je pre mňa že ... Wow ... aj tak sa dá !!!!
 
Prajem viacej takýchto skvelých podujatí, aj keď pre Vašich klientov, veľmi náročných na 
spracovanie. Nekonečná Ivetkina energia je presvedčujúca. Rada sa zúčastním aj na ďalších 
podujatiach a rada si zopakujem obidve meditácie s Ivetkou.
 
ĎAKUJEM.
 
S úctou  Jarmila Papalová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-Dobrý deň,
ĎAKUJEMza krásnu nedeľu, ktorú som prežila v Modre na semináre o sviečkach 
Rafael. Bolo to úžasnééé!!! 
Krásne počasie doplnilo krásne myšlienky a moja dušička bola šťastná. 
Veľa nových informácií a nových ľudí ma obohatilo a budem z toho ešte dlho čerpať :-)
Ešte raz : Veľmi pekne ďakujem !!!

Adriana Záhradníková 
Dolné Lovčice :-)


