TADY A TEĎ: ZPOMAL A NALAĎ SE NA SEBE
Víkendový pobyt pro ženy v samém srdci Poděbrad se zaměřením na
sebepoznání, osobní vize, překonání osobních bloků a strachů a odpočinek. Zde
budeš mít jedinečný prostor být sama sebou a ponořit se do svého nitra.
MAXIMÁLNĚ PRO 10 ŽEN (zajisti si své místo co nejdříve - napiš mi na
alice@slaskoualice.cz).

KDY: 17. 9. (setkání cca v 14:30) do 19.9. 2021 (dopoledne)
KDE: https://www.hotelmammas.cz/

O ČEM TO BUDE - CO TĚ ČEKÁ?
• Odpočineš si.
• Naučíš se pracovat se svojí energií (součástí programu je i mou vedená meditace na
harmonizaci energetických center.)

• Zjistíš, kdo jsi, po čem ve skrytu duše toužíš, napojíš se na svoji vnitřní sílu a třeba si i
ujasníš, jaké mají být tvé další kroky v životě.

•
•
•
•

Zbavíš se vnitřních pochyb a naučíš se s nimi pracovat.
Osvojíš si základní princip meditací a naučíš se, jak vypnout hlavu a zklidnit se.
Vyčistíš si hlavu od negativních myšlenek, strachů, bloků i limitujících přesvědčení.
Osobní konzultace se mnou, budu pro tebe celou dobu během pobytu (běžně hodina se
mnou stojí 2 400 Kč).

• Užiješ si příjemnou společnost podobně naladěných žen.
• Budeš mít možnost být sama sebou bez masek (se všemi svými stránkami) - postarám se o
příjemnou atmosféru, ve které se budeš cítit bezpečně a kde budeš respektovávala taková
jaká jsi ve své přirozenosti.

•
•
•
•
•
•

Zrelaxuješ se při procházkách v přírodě i na kolonádě v krásných Poděbradech.
Budeš se moci hýčkat: masáže na objednání podle osobních požadavků.
Užiješ si pohodlí v hotelu Mammas, kde je příjemná atmosféra zaručena.
Dopřeješ si úžasné jídlo (v hotelu skvěle vaří!).
Možná najdeš i své nové kamarádky a spřízněné duše.
Naučíš se praktické techniky pro duševní hygienu, práci s myslí a strachy.

UVEDENÁ CENA ZAHRNUJE:
• Ubytování na 2 noci v dvoulůžkovém pokoji (pozn. spaní na manželské posteli - při zájmu o
samostatný pokoj, prosím o info, je možné zajistit za příplatek).

• Bohaté snídaně.
• Program vedený mnou zaměřený na sebepoznání, osobní rozvoj, překonání našich
osobních bloků, strachů a limitů, meditace a celkově lásku k sobě.

• Víkend po mém boku s možností využít mé konzultace a koučink.
Dále je možné za poplatek využít tyto služby:

• Masáže, saunu, vypůjčení kola
AKČNÍ CENA: 6 900 Kč* (lze rozdělit na 2 platby: 3 500 Kč předem a 3 500 na místě) PLATÍ PŘI PŘIHLÁŠENÍ DO 31. 7. 2021, pak 7 500 Kč* (cena je včetně DPH - lze
fakturovat na firmu).

POKUD TĚ TO LÁKÁ, PŘIHLAS SE! KAPACITA JE OMEZENA.
NAPIŠ MI: alice@slaskoualice.cz

* Storno podmínky: Přihláška na akci je závazná. Storno je možné pouze v závažných případech do 31. 8. 2021. V případě
odhlášení z akce po tomto termínu je do 5. 9. nárok na vrácení 50% finální ceny (v případě zaplacené zálohy, propadá celá). V
případě odhlášení z akce později, bude účtován 100% storno poplatek (tzn. bez nároku na vrácení platby).
* Výjimkou je omezení konání akce z důvodu Covid situace. V tomto případě by byl vyhlášen náhradní termín, případně je možné
zažádat o vrácení své platby.

