
Kurz intuice – cesta k úspěchu

Co je vlastně intuice? Má ji opravdu každý? Intuice neboli šestý smysl je přirozená schopnost člověka,
kterou může využívat každý v jakémkoliv věku. Nejdůležitější je přijmout tuto informaci a začít ji vnímat a
rozvíjet. 

Určitě se vám stalo, že jste mysleli na nějakou konkrétní osobu a ona v tom zavolala nebo jste šli otevřít
dveře, nečekajíc hosta a těsně před otevřením vám přišla informace o tom, kdo to bude. Malé děti, pokud jim
chybí minerál nebo vitamín, intuitivně začnou lízat zeď nebo okusovat trávu. Intuitivně poznají, že jim něco
chybí a udělají to, protože se řídí svou intuicí. Máme ji všichni, ale s věkem přicházely zákazy a příkazy a
mnozí z nás na intuici pozapoměli, potlačili ji v sobě. Znovu získat, uvědomit a naučit se s ní pracovat může
každý.  Intuice  je  náš  vnitřní  ukazatel  cesty,  abychom  šli  správně  a  nechybovali.  Pokud  jí  dokážete
naslouchat, váš život se stane jednodušší, vaše kroky budou jemnější,  životní situace budete zvládat bez
zbytečných komplikací.

Jak poznáte, že se jedná o intuici? Jak se dá ovládat? Můžu ji věřit? Na tyto a další otázky dostanete
na kurzu své odpovědi.

Obsah kurzu:

 poznání intuice, rácia a ega – rozdíly

 vnímání sebe tady a teď

 cítění, vnímání – najdete svůj otevřený kanál

 koncentrace – poznání vnitřního dítěte

 uvědomění si podstaty intuice

 vhodnost použití – konkrétní návody, tipy

 co nedělat 

 meditace

 aktivace 3. oka, jak používat 3. oko, k čemu je to vhodné

 stav alfa, vstup a napojování se

 jak pracovat s rozšířeným vnímáním

 poznání výhod a nevýhod

 naučíte se lépe rozhodovat

 naučíte se vydělávat

 naučíte se lépe hospodařit

 najdete práci, která Vám i Vaší rodině bude vyhovovat

 praktická cvičení ve skupinách

 praktická cvičení jednotlivci

 praktická cvičení ve dvojicích

Kurz je dvoudenní.


