
 

 

 

 AKO Z VESMÍRU ZÍSKAŤ TO – PO ČOM TÚŽIME 

 
Rôzne informácie, praktiky, triky a cvičenia na magnetickú príťažlivosť, 
 ktoré vám pomôžu pritiahnuť do svojich životov to, po čom snívate...  
naučíte sa komunikovať s vesmírom tak– aby „zachytil“ vaše želania  

a spoznáte techniky, pomocou ktorých zmeníte nastavenia starých nevhodných 
programov v mysli na peniaze a akúkoľvek hojnosť 

 
seminár  vedie:  Mgr. Michelle Mattieligh 
 
termín:     sobota  - 14.11. 2015 
čas: od 10.00 – (okolo 14.00 h = obed) – cca 21.00 h 
cena:  68 €    
zľava: - 10 €  za dovedenie každej ďalšej bytosti  túžiacej  
po sebarozvoji, ktorá v Pyramide osobnosti ešte nebola  
           - 10 €  pre žiakov dvoch  kurzov školy sebarozvoja 
 
- na seminár  je nutné prihlásiť  sa vopred mailom:  
                      (najlepšie cez web stránku) 
 
a/  Poznaj tajomstvo svojej mysle – a využívaj vedome jej silu vo svoj prospech 
 

-  na čo naša civilizácia akosi zabudla  -  tajomstvo života o sile tvorivej mysle  
-  ako naše presvedčenia a myšlienky ovplyvňujú realitu okolo nás,  
-  bumerangový efekt nami vyžarovaných energií, čo zasejeme  – to zožneme, 
-  náš pozemský podiel na dotváraní vyššie určených plánov našich osudov,  
- vyžarovanie nášho podvedomia a ako sa tvorí jeho magnet príťažlivosti,   
- ako donútiť  podvedomie spolupracovať s vedomím v náš prospech?   
- preprogramovanie negativity a nepotrebných vzorcov nášho správania,  
- ako v sebe zmeniť programy matrixu – s ktorými sa nechceme stotožniť... 
- kľúč  k  úspešnej  a silnej  osobnosti,  ako správne hrať túto pozemskú hru 
- tabuľa príťažlivosti našich snov do reality a ich magická impregnácia 
 

b/  Ako si pritiahnuť bohatstvo a úspech na každej úrovni (fyzickej, emočnej, duchovnej)  
        

-  čo nás drží na dne – keď sa tam dostaneme a prečo sa od neho ťažko  odráža,  
-  ako znovu začať  a  nedovoliť – aby sa nám opakovali staré problémy,  
-  na  čom často zlyhávame, čím si kladieme hranice  a limity našich možností,   
-  ak chcete mať viac peňazí = zmeňte  pohľad  a prístup na ne  a na bohatstvo,   
-  ako  prekonať  vedomie prijatia nedostatku zakorenené v našich mysliach,  
-  čo  nám  zvyčajne sabotuje úspech   -  ako sa dopracujeme k úspechu?  
-  formovanie nového vedomia hojnosti  -  osvedčené postupy úspešných  
-  mentálne techniky na zmeny našich nesprávnych programov na peniaze 
-  rušenie blokačných sľubov chudoby z našej dávnej minulosti  
– čo s tým - keď nás blokuje naša karma a my o nej nič nevieme... 

         -  investície do seba nikdy neprerobíte, hojnosť je  v univerze prirodzený stav  
 

c/  ...Ďalšie cvičenia s meditáciami a inými praktickými a magickými trikmi a vecami...  

– ktoré vám pomôžu vytvoriť tú správnu magickú príťažlivosť na pritiahnutie svojich snov do života...  

vás pozýva  
na víkendový workshop 
do centra sebarozvoja 

PYRAMIDA OSOBNOSTI 
Štefániková 19, Bratislava 

www.pyramidaosobnosti.sk 
 
 
 
 

http://www.pyramidaosobnosti.sk/

