PLAN WYKŁADÓW – TARGI ZDROWYCH INSPIRACJI
SOBOTA 17.02.2018
GODZINA
11:00 – 12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

SALA

A

Germańska medycyna praw natury.
– prow. Małgorzata Paluch
Diagnoza metodą wglądu z pokazem.
Diagnozujący terapeuta bez pytania chorego wskaże
przebyte i aktualne schorzenia z podaniem ciągu
przyczynowo-skutkowego.
– prow. Kazimierz Lewandowski
Bioenergoterapia i budowanie świadomości
energetycznej człowieka.
–prow. Henryk Wielgosz, Mirosław Budziński, Jolanta
Różycka, Janusz Wolak i Józef Winkoś
Radiestezja i zdrowie.
– prow. Tadeusz Muszyński
(zapisy na kurs radiestezji zawodowej na czeladnika)
Naturalny magnez
– „ Kropla relaksu” – jego zastosowanie i rola dla
organizmu człowieka.
– prow, Dominika Suchocka
Hipnoza i hipnoterapia w zakresie terapii chorób
psychosomatycznych, nałogów, alkoholu, narkotyków,
papierosów, nadwagi, bulimii, zaburzeń odżywiania.
Nauki koncentracji pamięci, reinkarnacja, represja
wieku i progresja.
– prow. dr Andrzej Kaczorowski – psycholog hipnoterapeuta

SALA B
Innowacje w produktach firmy Hotra na 2018
rok.
- prow. Leon Krawczyk
Związek choroby z energią
– prow. Helena Mielczarek

Balans układu nerwowego olejkami
eterycznymi terapeutycznej jakości.
–prow. Elżbieta Osmelak i Gabriela Mencel
Cud z Alaski. Molekuła życia.
–prow. Damian Blank
Rok Ziemnego Psa, krótkie porady Feng Shui.
–prow. Krzysztof Kazmierowicz
Technika światło – foton – cyklon Twoja wiedza
ze źródła – Księga Wiedzy.
– prow. Teresa Raganowicz
Naturalny Magnez – „ kropla relaksu. Jego
zastosowanie i rola dla organizmu człowieka
– prow. Dominika Suchocka

14:30 – Bieganie po żarach – plac pod Iglicą

NIEDZIELA 18.02.2018
GODZINA
11:00 – 12:00

SALA A
Wzmocnienie odporności organizmu za pomocą
olejów eterycznych terapeutycznej jakości.
–prow. Elżbieta Osmelak i Gabriela Mencel

Harmonizatory Bio-Info jako ochrona w codziennym
życiu – prow. Olszyna Ptaszyńska

Hipnoza, świadomość i wolność.
– prow. Leszek Jakubek

Bezpłatne seanse uzdrawiające.
–prow. Henryk Wielgosz, Jolanta Różycka, Janusz
Wolak,

12:00-13:00

13:00-14:00
Medycyna Chińska po Polsku .
– prow. Marek Kotecki
14:00-15:00

15:00-16:00
16:00-17:00

Klasyczne Feng Shui, ale współczesne
interpretracje.
-prow. Krzysztof Kazmierowicz
Uzdrawianie praniczne dla każdego. Dlaczego
chorujemy?
–prow. Mistrz Jerzy Ireneusz Opara

SALA B

Diagnoza metodą wglądu z pokazem.
Diagnozujący terapeuta bez pytania chorego
wskaże przebyte i aktualne schorzenia z podaniem
ciągu przyczynowo-skutkowego.
– prow. Kazimierz Lewandowski
Hipnoza i hipnoterapia w zakresie terapii chorób
psychosomatycznych, nałogów, alkoholu,
narkotyków, papierosów, nadwagi, bulimii, zaburzeń
odżywiania. Nauki koncentracji pamięci,
reinkarnacja, represja wieku i progresja.
– prow. dr Andrzej Kaczorowski – psycholog hipnoterapeuta

