
             

Seminář Vědomý život v Kvantovém poli 

Srdečně Vás zveme na celodenní prožitkový seminář Vědomý život v Kvantovém poli aneb jak 
žít život naplno s využitím vědomé interakce s Kvantovým polem, a to ve všech jeho oblastech 
jako jsou vztahy, práce, rodina, peníze, duševní a fyzická pohoda, vize, poslání a jiné. V rámci 
semináře uplatňuji poznatky klasické psychologie, systemických konstelací, techniky práce s 
tělem a emocemi, práce s kvantovou vlnou, meditační praxe a jiné. Seminář je propojením 
klasiky i alternativních směrů, což z něj činí vyváženou kombinaci přístupů, ve kterých si každý 
najde to své. 
V průběhu semináře tak budete moci nahlédnout pod pokličku a do příčin toho, co konkrétně 
Vás brzdí v rozletu, kde jsou rezervy a kde potenciály, které je možné využívat. 
 
Co Vás na semináři čeká, co se dozvíte a naučíte:  

- Co znamená pojem vědomý život? A jak jej začít také žít. 
- Jakým způsobem se naše myšlenky a emoce podílejí na tvorbě naší reality.  
- Co je to vlastně realita a jak je generovaná? 
- Jak se dostat do svého středu a jak naslouchat sám sobě. 
- Jak být vědomě v přítomného okamžiku. 
- Co je práce s emocemi a proč je pro nás tak důležitá. 
- Jak pracovat s energií strachu, který velmi limituje naší schopnost tvořit a prožívat vnitřní 

spokojenost. 
- Jaká je dynamika vztahů a co s tím má společného náš vztah sama k sobě. 
- Co je energie peněz a jak s ní pracovat, aby nám hojnost mohla proudit do našeho života. 
- Zakusíte stav bdělého, rozšířeného vědomí, kdy se stáváme Jedním se vším okolo.  
- Naučíte se pracovat s myslí a se záměrem v rámci kvantového pole. A mnohé další. 
- Především se ale naučíte, jak si život více užívat a jak jeho vědomou tvorbu brát spíše 

jako kreativní hru než jako námahu. 
 

Čeká Vás sdílení v kruhu, mnoho nových informací, meditace, práce s energetickým systémem 
našeho těla a další praktická a náhledová cvičení a to jednotlivě, ve dvojicích i ve skupinkách. 
Zdá se to jako poměrně náročné, pravdou je, že kdo něco chce, ten tomu také musí jít naproti. 
Nicméně pojďme si to užít a hrát tu hru života. Vždyť jediným smyslem hry je ji hrát, stejně tak i 
jediným smyslem života je ho žít.  
  
Kdy: 3. 2. 2018, začátek: 09:30, předpokládaný konec: 18:30 - 19:00  

Kde: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice, 532 27, malá zasedačka č. 2 

Cena: 1950,- Kč/os., Vaše místo je rezervováno až po složení zálohy 950,- Kč na účet č.: 

208058375/0600, VS: 0302, doplatek v hotovosti na místě, platbu prosím zašlete do pěti dnů 

od přihlášení, a to z důvodu omezeného počtu míst. 

Přihláška: na přihlašovacím formuláři na www.cestouduse.cz v sekci semináře, případně na 
mailu l.burianova@seznam.cz, více informací na www.cestouduse.cz v sekci semináře 
Seminářem provází: Mgr. Lenka Burianová, psycholog, terapeut a lektor seberozvojových 
seminářů 
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