
01.10.2022 r.   STARTUJE   KURS   RADIESTEZJI   MEDYCZNEJ

Program kursu obejmuje:

• pojęcia i definicje z zakresu radiestezji, historię radiestezji w Polsce, Europie i na świecie;

• narzędzia radiestezyjne, w tym wahadła: zwykłe, mentalne, z energią kształtu, ze„świadkiem”

oraz różdżki, diagramy, biometry, skale pomiarowe, atlasy anatomiczne;

• dobór wahadła, nauczanie pracy z wahadłem, rola współpracy z podświadomością;

• zasady BHP w radiestezji;

• prawa działające w radiestezji – prawo sympatii i prawo cienia;

• rodzaje energii, ich źródła i wpływ na człowieka, zwierzęta i rośliny, siatka globalna;

• sposoby  neutralizacji  szkodliwych  energii  –  praca  z  planami  mieszkań,  działek  (praca

w terenie),

• rodzaje neutralizatorów i sposoby ich stosowania;

• teleradiestezję;

• energię  kształtów,  zastosowanie  kamieni  i  minerałów  w  radiestezji,  kryształy  osobiste,

programowanie i wstrajanie kryształów;

• kolory (częstotliwości) radiestezyjne, kolor własny i osobisty człowieka, praca czakramów

i aura człowieka;

oraz  wiele  praktycznych  ćwiczeń  umożliwiających  podnoszenie  własnej  wrażliwości

(uwrażliwianie dłoni, ćwiczenia oddechowe) i skuteczności działań radiestezyjnych.

Zajęcia  prowadzi  mgr  Anna Gornia  doświadczony  radiesteta  i  bioterapeuta  z  ponad  20  letnim

stażem oraz wykładowca kursów specjalistycznych od 2017 roku. Przewidziany jest także udział

mgra Włodzimierza Adamczyka i mgr Ewy Bodnickiej-Adamczyk w tematach towarzyszących.

Organizujemy 6 spotkań seminaryjnych w 2 oddzielnych grupach : sobotnich i niedzielnych.

       Terminy sobotnie: 1, 8, 15, 22 i 29 października oraz 5 i 12 listopada.

       Terminy niedzielne: 2, 9, 16, 23 i 30 października oraz 6 i 13 listopada

Dodatkowo przewidziany jest warsztat z psychometrii (badanie osobowości, związków rodzinnych,

partnerskich, relacji pracowniczych, relacji pracownik – pracodawca itp.) a także wykorzystania

aktywnych grafik dla utrzymania dobrostanu zdrowia czy przestrzeni bytowania.

Kurs  kończy  się  uzyskaniem dyplomu  i  otwiera  możliwość  dalszego  podnoszenia  kwalifikacji

m.in. na kursie bioenergoterapii.

Koszt udziału w kursie (wszystkich zajęć seminaryjnych) wynosi 1.350 PLN. Możliwa płatność

w ratach.

       Początek zajęć godz. 10.00   Miejsce: Warszawa, ul. Ratuszowa 11 lok 35

Do dyspozycji uczestników: kawa, herbata, woda mineralna plus drobne słodycze 

Dodatkowe informacje +48 695 537 418  Włodzimierz Adamczyk


