3 dny v 5 Proměnách
Ořechův Dvůr 27. - 29. 3. 2020
Zážitkově-ozdravný pobyt

Voda, Dřevo, Oheň, Země, Kov – 5 Elementů
Království Těla, Srdce i Duše
Jste bludičkami ve svém vlastním Já? Motáte se stále v začarovaném kruhu a hledáte, jak najít svůj klid, svou cestu, své vnitřní
Království?
Stres, strach, prožitky z dětství, vztahy, práce to vše ovlivňuje naše zdraví a život. Projevují se různými způsoby. Bolestmi zad,
poruchami trávení, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, obezitou, vysokým cholesterolem, ISCH, otoky, záněty, migrénami,
depresemi, poruchami spánku atd. Velkou roli v našem životě mají také špatné stravovací návyky.

Co vše v sobě Elementy skrývají, jak ovlivňují naše zdraví, mysl a chování a jak si můžete zlepšit kvalitu života, se
dozvíte a zažijete na malebném místě u Písku na statku Ořechův Dvůr (natáčení pořadu ČT1 „Co naše babičky
uměly…“) www.orechůvdvur.cz
Každý orgán v těle je spojen nejen s jeho fyziologickou funkcí, ale také s našimi emocemi ( strachem, stresem, vůlí,
radostí, smutkem, odvahou a atd.) a následným chováním. Vše je propojené a jedno ovlivňuje druhé. Je to
neustálý pohyb (TAO), tvoření, zánik a znovu tvoření (Jin Jang), akce a reakce, příčina a následek. Doktoři
v západním světě řeší následek, nemoce rozdělují do jednotlivých škatulek a nevnímají propojení. Na každý
jednotlivý následek dají prášek atd. To jistě znáte . Tisíce let staré východní lékařství (Tradiční čínská medicína,
Ajurvéda, Jóga, Tantra), na druhé straně staré indiánské kmeny a léčitelé - Kuranderové (Aztékové, Inkové) a tady
v našem Srdci Evropy Keltové a Slované, vždy hledají souvislosti a příčinu problému, který pak léčí.
Provázet vás bude
Jana Koutná

terapeutka Shiatsu a TČM, kosmetička a masérka, průvodkyně v 5 elementech a cvičeních. Dlouhá
léta se věnuje celostnímu přístupu ke zdraví člověka a životu. Vystudovala ekonomickou a kosmetickou školu,
Darja Shiatsu school and Healing ( schiatsu, TČM, energetické léčení a Aguahealing), Cestu partnerství
(psychologie charakterových struktur dle Barbary Brennan). Dále kurz Kurandera – Posvátné ženství ( Lucie
Chaya), kurz Tantry ( Manguriho Tantra Institut). Účastnice seminářů GERnétic (kosmetické přípravky vyráběné
biotechnologií) v Portugalsku a Francii a poradce Diochi ( bioinformační přípravky psychotronika V. Ďuriny). Cvičí
Jógu, Cchi-kung, Thai-cchi. Je majitelkou Království krásy www.ejkralovna.cz , kde se věnuje své praxi.
Na tomto pobytu budeme klást velký důraz také na stravu, proto vám budeme vařit z kvalitních potravin od
dobrých pěstitelů, farmářů a výhradního dovozce ryb – RybárnyPraha
O vaše chuťové buňky a bříška se budou starat

Helena Urbančíková - kuchařka zdravé výživy, absolventka kurzů Zdravé výživy D. Obermajerové

Stanislav Husník - absolvent kurzů Gourmet Academy Zdeňka Pohlreicha

Vaše příjemné zázemí zajistí

Bc. Věra Tetauerová – manager
Těšíme se na všechny a budeme se snažit,aby prožitý pobyt byl pro vás dalším krokem ke zdraví, radosti a lásce.
Cena pobytu je 4 790,- Kč a zahrnuje: ubytování, plnou penzi, kurzovné, skripta, ošetření, saunu.
Přihlašujte se na jana.kralovstvi@seznam.cz. Poté dostanete závaznou přihlášku s dalšími informacemi.

