
TIEDON AVAIN -PÄIVÄT
12.-13.9.2015

FEA-HOIDOT,

LASSE KUIVALAINEN

FEA-hoidossa käsitellään meihin kasaantuneita lukkoja, jotka aiheuttavat

erilaisia kipu-ja särkytiloja ja niitä tiloja voidaan käsitellä ihan fyysisesti

painamalla ja energiatasoja tasapainottamalla.

Usein on myös tarve keskusteluun käsittelyn jälkeen, jotta asiakkaan oma

kyky käsitellä asioita kasvaa ja myös ymmärrys lisääntyy oman terveytensä

tärkeyteen.

Näytehoito 10 euroa/15 min.

Miten FEA-hoito vaikuttaa:

Vähentää / poistaa kipu-ja särkytiloja • Mahdollisuus terveempään

elämään tunnelukkojen kuormituksen vähenemisen myötä •

Joustoa omaan liikkumiseen ja asentoihin • Energiatason kohoaminen •

Omaan itseensä ja elämäänsä suhtautumisen kohennus • Rentoutuminen.

Erityisosaaminen: jalkasäryt, selkäsäryt, niska- ja hartiakivut, päänsärky,

migreeni.

TUNNE ITSESI – NÄYTEVALMENNUS,

EEVA-KAARINA KUIVALAINEN

Oletko miettinyt mikä on elämäsi tarkoitus? Mitkä asiat tekisivät sinut ja

muut onnelliseksi? Oletko ajatellut, että tämä elämä on vain tässä eikä

tulevaa ole, vai olisiko mahdollista vielä antaa itselle vapaus tehdä viisaita

valintoja? Valintoja, jotka voisivat olla onnellisia, ehkä joidenkin mielestä

hölmöjä tai iloa tuottavia vaihtoehtoja itselle ja muille.

Mitä elämässäsi voisikaan tapahtua, jos saisit tietää mitä syvimmässäsi

todella haluat elämältäsi?

Lähtökohtana tässä valmennuksessa on se, että asiakas havaitsee itse missä

hän on tällä hetkellä ja mitä hän syvimmiltään tahtoo ja mikä estää?

Joten miksi et siis kokeilisi jotain mikä saa sinut hymyilemään?

Kolmen askeleen lyhyt näytevalmennus, mutta tehokas.

10 euroa/15 min.

Näytteilleasettajat päivillä:

BIOKUSTANNUS

Julkaisemme ja myymme kirjoja seuraavilta alueilta:

buddhalaisuus • elämisen taito • filosofia • henkinen kasvu •
muinainen viisaus • parapsykologia • teosofia • terveydenhoito •

Tiibet - kulttuuri, filosofia ja ihmisoikeudet • uskonnot

Runsaasti buddhismiin ja tiibetinbuddhalaisuuteen liittyviä tuotteita:
rukousnauhoja, thangkoja, patsaita, pikkulaukkuja, pussukoita, mandaloita,

soivia kulhoja, postikortteja, suitsukkeita, seinävaatteita ym.
Suomenkielinen buddhalainen lehti Bodhi Melong, irtonumero 6 euroa.

FEA-HOIDOT, LASSE KUIVALAINEN

ks. tarkemmin takasivulta

TUNNE ITSESI – NÄYTEVALMENNUS,

EEVA-KAARINA KUIVALAINEN

ks. tarkemmin takasivulta

Päivien aikana on mahdollisuus tutustua näytteilleasettajien
tarjontaan ja varata aikoja.

Kahviossa tarjolla kasvislounasta ja leivonnaisia.
Arvontaa.

Kaikki maksut käteisellä.

Lämpimästi tervetuloa!

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.
Järj. Kajastus-looshi, Kajaani.

Tiedustelut: Eva Heiman puh. 040 5242 159.

Paikka: Casamba (Kansanpirtti), Linnankatu 2, Kajaani.
Pääsymaksu: 10 euroa/päivä.


