ANGYALFÉNY
EZOTERIKUS KÖZPONT
www.angyalfeny.hu

Tel.: 06-30-438-9514
06-30-287-7426
E-mail: info@angyalfeny.hu
molnarklara@t-online.hu
vkarcsi@t-online.hu
VII. Péterfy S. u. 15. mf. 2.

HÍRLEVÉL
FEBRUÁR
HOZZUK KÖZELEBB A VILÁGOT – NYÍLT NAP
Február 17. 9:00 - 19:30
EGÉSZSÉGÜNK MEGŐRZÉSE A MINDENNAPOKBAN

ÚJ LEHETŐSÉGEK A KÖZPONTBAN!
BACH VIRÁGTERÁPIA
SZIVÁRVÁNYMASSZÁZS
ÖNISMERET, ÉLETÚT ELEMZÉS, KAPCSOLATI RENDSZEREK
KI ÚT – A KI ÚT, azaz, merre indulhat az Őszinte útkeresŐ
BACH VIRÁGTERÁPIA

A virágok rezgéseikkel gyógyítanak, segítik a diszharmonikus érzések áthangolását, megemelik az
energetikai rendszer rezgésszintjét, és támogatásukkal a lélek megnyugszik, elindul a gyógyulás.
Segítségükkel meghallhatjuk lelki iránymutatásunkat, belső hangunkat, mely alapjául szolgál a tartós
javulásnak.
http://www.angyalfeny.hu/bach_viragterapia.html
A tanácsadást végzi: Kolák Éva, bach virágterápia
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SZIVÁRVÁNYMASSZÁZS
Nagyon finom érintésen keresztül jutsz el egy olyan ellazult
állapotba, amikor a tested megengedi az érintést adó
terapeutának, hogy kivigyen minden olyan energetikai
blokkot a testedből, lelkedből, érzelmi testedből, ami akadályt
képez életed teljes és tökéletes megélésében.
http://gyogyito-kodok.hu/szivarvany-masszazs-terapia/
A masszázst végzi: Oszetzky Nóra
A

Önismeret, életút elemzés, kapcsolati rendszerek
Számmisztika és kronobiológia együtt csodálatosan mutatja
meg, hogy KI VAGY igazán. Születési képletünkben el van
rejtve minden olyan energetikai lenyomat, ami megmutatja
személyiséged fő vonásait, sorsfeladatodat.
http://gyogyito-kodok.hu/onismeret/
Önismereti tanácsadó: Oszetzky Nóra

CSALÁDÁLLÍTÁS
Ez a terápia Bert Hellinger nevéhez fűződik. A családállítás
alkalmával

csoport

közreműködésével

oldunk

olyan

blokkokat, melyek életminőségünket negatívan befolyásolják.
Ha feloldjuk a legfájóbb energiablokkokat, akkor szépen
lassan eltakarítjuk magunk előtt az akadályokat. Fontos, hogy
megértsük: miért működünk így?
http://www.boldogeletkozpont.com/
Családállítást végzi: Csörögi Ili parapszichológus
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TANFOLYAMOK
Angyal Alap tanfolyam
Időpont: február 10.

(vasárnap)

9:00 - 17:00

Részvételi díj: 13 000 Ft.
Vezeti: Molnár Klára parapszichológus
Tematika itt: http://www.angyalfeny.hu/angyalt.htm

Jobb agyféltekés rajz - foglalkozások
Időpont: Február 11. hétfő

10:00 - 12:00

Február 14. csütörtök.

18:00 - 20:00

32 órás foglalkozás díja: 80 000 Ft.
Vezeti: Katona Gyöngyi grafikus
Tematika itt: http://www.angyalfeny.hu/jobbagyfeltekesrajz.html

A Gyógyító Kód tanfolyam
Időpont: február 23.

(szombat)

10:00 - 18:00

Részvételi díj: 13 000 Ft.
Vezeti: Molnár Klára parapszichológus
Tematika itt http://www.angyalfeny.hu/gyogyitokod.html

Tematika itt: http://www.angyalfeny.hu/gyogyitokod.html

Tradicionális Reiki I. tanfolyam
Időpont: február 23.

(szombat)

10:00 - 17:00

Részvételi díj: 9 000 Ft.
Vezeti: Vörös Károly reiki mester tanár, parapszichológus
Tematika itt: http://www.angyalfeny.hu/reikit2.htm

Angyal Középhaladó tanfolyam
Időpont: február 24.

(vasárnap)

9:00 - 17:00

Részvételi díj: 15 000 Ft.
Vezeti: Molnár Klára parapszichológus
Tematika itt: http://www.angyalfeny.hu/angyaltanfolyam1a.html
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MEDITÁCIÓK

Meditációk - este 18:00 – 19:30
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
30-438-9514; info@angyalfeny.hu
A meditációkat tartja Molnár Klára parapszichológus
(Hozzájárulás: 2 000 Ft. / alk.)
18:00 – 19:30

Február 13. szerda
Feltöltődés, gyógyulás színekkel
Február 27. szerda
Négy elem, négy arkangyal

18:00 – 19:30

ELŐADÁSOK
Február 6. szerda 2. előadás
Február 20. szerda 3. előadás

Ki út – A kiút, azaz merre indulhat az Őszinte útkeresŐ
18:00 – 20:00
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
30-438-9514
info@angyalfeny.hu
A három előadásból álló sorozat, a mai útkereső
embernek bemutatja az egyetlen hiteles forrást, melyből,
ha merünk meríteni, a gondjaink nem fognak többé
minket kimeríteni, mert mindenre megoldást találhatunk.
E kincseket rejtő forrás még csak nincs is elrejtve előlünk,
mivel
naponta
használjuk,
legtöbbünk
ma,
Magyarországon, anyanyelvként ismeri.

Az előadást tartja: Botos Eszter
Részvételi díj: 3 000 Ft.
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KLUBOK
Klubok - este 18:00 – 20:00; 18:00 – 20:30
Február 9. szombat

KÖTETLEN BESZÉLGETÉS SPIRITUALITÁSRÓL…
12:00 – 15:00
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
30-438-9514; 30-653-5777
info@angyalfeny.hu
Beszélgetnél, de nincs kivel? Nem értenek meg? Kicsit
más a gondolkodásod? Szívesen megosztanád a benned
rejlő tudást? Átadnád a tapasztalataidat? Szívesen
tanulnál másoktól? Akkor itt a helyed ebben a csapatban.
Itt bátran, őszintén elmondhatod gondolataidat,
feladataidat. Kérhetsz segítséget és közös erővel azon
leszünk, hogy jobbá tegyük életünket.
Szó lesz Angyalokról, parapszichológiáról, egészségről,
Bach virágterápiáról, kvantumfizikáról, és ami érdekel.
Beszélgetés közben mandalákat festünk.
Tanulás, szórakozás együtt, közösen jobban megy.
Mindenkit szeretettel, tiszta szívvel fogadunk.
Vezeti: Molnár Klára parapszichológus
Részvételi díj: 3 000 Ft.
Február 14. csütörtök

NŐI SZENTÉLY KÖR
18:00 – 20:30
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
30-438-9514; 30-653-5777
info@angyalfeny.hu

Februárban újra találkozunk, hogy magasabb szintre emeljük a nőiességünket. Ezúttal belepillantunk
az elmúlt éveinkbe, és ahogyan az előző alkalommal is tettük, most is kapcsolódunk ahhoz a
kislányhoz, aki egykor voltunk, és aki a mai napig bennünk él. Ezúttal ő hoz nekünk ajándékot. Hogy
mit? Megtapasztaljuk február 14-én.
Várlak szeretettel Benneteket, mint mindig.
Vezeti: Csontos Edina szerző
Részvételi díj: 3 000 Ft.

5

Február 21. csütörtök

REIKI KLUB
18:00 – 20:00
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
30-287-7426
vkarcsi@t-online.hu
A Reiki nem csupán a test kémiai szerkezetében hoz létre
változásokat, miközben segíti a szervnek regenerálódását, a
szövetek és csontok újra épülését, hanem segít abban is,
hogy a kezelt mentális szinten kiegyensúlyozottá váljon.
Az energiát mindenki át tudja adni. Mindenki könnyen
elsajátíthatja az univerzális energia használatát, energetikai
kezelést.
(a klub foglalkozás adomány jellegű a központ
fenntartására)

Vezeti: Vörös Károly Reiki mester-tanár
Gyere, gyakorolj és hozd magaddal gyógyulni vágyó társadat is. Szeretettel várlak.
Február 28. csütörtök

ANGYAL KLUB
18:00 – 20:00
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
30-438-9514;
info@angyalfeny.hu
Az Angyaltanfolyamot végzettek számára ez egy
lehetőség, hogy a felmerülő kérdéseire választ kapjon,
gyakoroljon, tovább fejlessze képességeit, mindezt
biztonságos körülmények között.
Várlak szeretettel, akkor is, ha még nem végeztél
Angyaltanfolyamot, de szeretnél többet tudni róluk,
megismerkedni ezzel a csodálatos égi világgal.
Beszélgetünk, meditálunk, gyakorlatokat végzünk és
angyal kártyát is húzunk.
Vezeti: Molnár Klára
Részvételi díj: 3 000 Ft.
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TIBETI HANGTÁL - HANGMASSZÁZS
CSOPORTOS Hangmasszázs - este 17:30 – 19:00 (minden szombaton)
(Hozzájárulás: 2 000 Ft. / alk.)
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
30-438-9514; 20-514-6899; info@angyalfeny.hu
Február 2.,9.,23. szombat
A tibeti hangtálak frekvenciái segítenek a test, a lélek és a
szellem harmóniájának megteremtésében. A meditáció
során a test sejtjei átveszik a hangtálak frekvenciáit és így
kialakul egy új egészséges testtudat. A hangok hatására
oldódnak a bennünk lévő blokkok, zárványok, de nem csak
fizikai, hanem szellemi szinten is.
Vezeti: Szőcs László hangmasszőr, terapeuta
Hozzájárulás 2 000.- Ft (csoportos)

További lehetőségek:
Egyéni hangtál kezelés: díja: 2000.- Ft. (csak te, egymagad)
Egyéni hangmasszázs a hangtálak testre helyezésével: díja: 5000.- Ft.
A programok változtatási jogát fenntartjuk!
Kezelések, egyéni foglalkozások, gyógyítások, meditációk, klubok, előadások
az alábbi helyszínen:
Budapest, 1076. Péterfy Sándor utca 15. mf.2. Kapucsengő 52.

MOLNÁR KLÁRA - egyéni kezelések: keddtől péntekig;
10:00 – 20:00
Parapszichológus, Spirituális tanácsadó, Angyal terapeuta, Aura-Soma® konzulens, Pillangó és
Tengeri esszencia, Egyéni tanácsadás, energetikai kezelés, angyalkártya elemzés
Tel: 06-30-438-9514; e-mail cím: molnarklara@t-online.hu; info@angyalfeny.hu
VÖRÖS KÁROLY - egyéni kezelések:
10:00 – 20:00
Reiki mester-tanár, frissítő masszőr, pszi-sebész, parapszichológus, egyéni tanácsadás,
Reiki kezelés
Tel: 06-30-287-7426; e-mail cím: vkarcsi@t-online.hu; info@angyalfeny.hu
OSZETZKY NÓRA - egyéni kezelések: kedd
szerdától péntekig
Szivárvány masszázs, önismereti tanácsadás, egyéni gyógyító kód lehívása
Tel: 06-30-438-9514; 06-70-773-6225, e-mail cím: info@angyalfeny.hu

10:00 – 20:00
16:00 – 21:00

KARANCZNÉ VARGA ÉVA - egyéni kezelések, időpont egyeztetéssel
Független tanácsadó
Tel: 06-30-438-9514, 30-964-6872; e-mail cím: info@angyalfeny.hu

10:00 – 20:00
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KOVÁCSNÉ DOMINE BETTI - egyéni kezelések, időpont egyeztetéssel
Asztrológus, hangtál terapeuta, egyéni kristály ékszerek készítése
Tel: 06-30-438-9514, 20-210-0570; e-mail cím: info@angyalfeny.hu

10:00 – 20:00

KOLÁK ÉVA - egyéni kezelések: hétfőtől péntekig;
Bach virágterapeuta, Reiki energia kezelés
Tel: 06-30-264 -1373; 06-30-438-9514; e-mail cím: info@angyalfeny.hu

10:00 – 20:00

LÁSZLÓ TAMÁS
Nemzetközi Csikung tanár, masszőr, Tarot kártyavető, számmisztikus
Tel: 06-30-934-5449, e-mail cím: info@angyalfeny.hu

10:00 – 20:00

SZŐCS LÁSZLÓ - egyéni kezelések: hétfőtől péntekig;
Hangtál-kezelő, hangmasszázs terapeuta
Tel: 06-30-438-9514; 06-20-514-6899, e-mail cím: info@angyalfeny.hu

10:00 – 20:00

TARJÁN AUGUSZTA - egyéni kezelések: hétfőtől péntekig;
Gyógymasszőr
Tel: 06-30-287-1356; e-mail cím: info@angyalfeny.hu

10:00 – 20:00

M. TÓTH KATALIN - egyéni kezelések: hétfőtől péntekig;
Természetgyógyász, önismereti tanácsadó, kineziológus
Tel: 06-20-512-2152; e-mail cím: info@angyalfeny.hu

10:00 – 20:00
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