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NEJSEM DOSTATEČNĚ HEZKÁ, ANEB JAK SE STÁT HOLKOU NEJSEM DOSTATEČNĚ HEZKÁ, ANEB JAK SE STÁT HOLKOU 
Z MÓDNÍHO ČASOPISUZ MÓDNÍHO ČASOPISU

Rukama mi prošlo již několik stovek žen. Dívám se jim do očí a s každým dotykem a tahem mé
ruky pomalu splývám s jejich duší, jako bych vnitřně viděla, cítila a vnímala jejich nejniternější

pocity a nastavení.
Mám připravit jednu dívku na její významný životní den. Má být krásná, perfektní jako ty holky, co

se na nás dívají s takovou samozřejmostí a velkým sebevědomím z každého novinového stánku a
billboardu. Ale co s dívkou, která ačkoliv je velmi krásná, není vnitřně spjatá sama se sebou, 

se svojí nádhernou bytostí, se svojí duší?
Co s tím, když neumí zacházet sama se sebou a neví, jak naložit s darem, který je jí nabízen a

ukazován. Co s tím, když sama sebe, svoji nádhernou duši, halí do závoje svých nezpracovaných
emocí a nechce spatřit světlo světa a přijmout samu sebe takovou, jaká je v její celé své výjimečné

kráse. A co ty ženy, které vynaloží spoustu peněz a podstupují náročné plastické operace, aby 
v zrcadle spatřili někoho, kým vlastně ani nejsou. Po čase se jejich obličej a tělo vrátí tam, kde bylo

původně, jelikož se nedokázaly srovnat se svým vnitřním nastavením. 
A vše, co bylo uměle vytvořeno renomovaným odborníkem, najednou ztrácí svůj efekt.

Tělo je naším vnitřním obrazem. Tělo je naší knihovnou, která nás učí číst v sobě samé. To, jak se
vnitřně cítíme a prožíváme své emoce, formuje naše tělo. To, jak vypadáme, nám zrcadlí naše

nejniternější pocity. 
Tělo je náš největší přítel a náš vzhled o nás vypovídá, kým opravdu jsme.

Přijďte si probudit svůj vnitřní šarm a jedinečnou krásu.

CENA KURZU: 3 000 KčCENA KURZU: 3 000 Kč

Co budeme na kurzu probírat: Základy kvantových technik, líčení, práce sama se sebou,
zpracovávání energetických bloků, spojení se svým srdcem atd.


