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PROGRAMAJÁNLÓ
OKTÓBER

ANGYALFÉNYES NYÍLT NAP
2019. október 13. 09:00 - 19:30
„HOZZUK KÖZELEBB A VILÁGOT”
Egészségünk megőrzése a mindennapokban
Előadások és beszélgetések, egyéni tanácsadások, rövid kezelések
(a központ támogatása: 4000.-Ft)
A Központ támogatási díja egyben TOMBOLA is!!!
A részletes programot megtalálod a mellékletben.

TANFOLYAMOK
Tradicionális Reiki I. tanfolyam
Időpontok: október 5. (szombat)

10:00 - 17:00

Részvételi díj: 9 000 Ft.
Vezeti: Vörös Károly reiki mester tanár, parapszichológus
Tematika itt: http://www.angyalfeny.hu/reikit1.htm

Radiesztézia tanfolyam
Időpontok: október 19 és 20.

(szombat, vasárnap)
10:00 - 17:00

Részvételi díj: 22 000 Ft./ 2 nap
Vezeti: Vörös Károly reiki mester tanár, parapszichológus
Tematika itt: http://www.angyalfeny.hu/radiesztezia.htm
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Tradicionális Reiki II. tanfolyam
Időpontok: október 26. (szombat)

10:00 - 17:00

Részvételi díj: 16 000 Ft.
Vezeti: Vörös Károly reiki mester tanár, parapszichológus
Tematika itt: http://www.angyalfeny.hu/reikit2.htm

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK
Csütörtök este - este 18:00 – 20:00
Szombat délután - 14:00 – 17:00
Október 3., 17 és 24-e. (csütörtök) 18:00 – 20:00

Előadás sorozat Egyiptomról

Egyiptom a legrégibb és leghosszabb ideig fennálló, egyedi kultúrával, hitvilággal és művészettel
rendelkező birodalom volt. Ez a páratlan civilizáció központi helyet foglal el az emberiség
történelmében. A mágia és a spiritualitás szerves részét képezte a mindennapoknak. Csillagászat,
matematika, fizika, orvoslástan, kémia, az építészet, a művészetek hihetetlen magas szintű
ismereteivel rendelkeztek. Olyan többlettudással, amik a mai napig ámulatba ejtik a tudományos
világot.
Az előadást tarja: Kósa Ildikó idegenvezető
Belépődíj: 3 000 Ft.
Október 5. (szombat) 14:00 – 17:00
KÖTETLEN BESZÉLGETÉS A GYÓGYÍTÓ KÓD és SZERETETKÓD című könyvek
nyomán
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!!!!
30-438-9514
info@angyalfeny.hu
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„ A felfedezés, ami mindent jobbá tehet az életedben, és feltárja előtted az élet, egészség és bőség
titkait.”
A Gyógyító kód egy egyszerű és nagyon hatékony módszer arra, hogy visszanyerd az egészségedet,
a kapcsolataid működő képessé váljanak, pénzügyeid rendeződjenek és még sok minden másban is a
segítségedre lehet. Kitartás és gyakorlás szükséges. Megtudjuk, hogyan lehet lelki problémákat
„orvosolni”, azáltal, hogy képesek vagyunk semlegesíteni az életünk minden területén jelentkező
problémák forrását egyszerű gyakorlatok segítségével.
A Gyógyító kódból már ismeretes számodra az „emberi merevlemez” fogalma. Nos, A
Szeretetkódban Alex három olyan eszközzel ajándékoz meg, amelyek segítségével
újraprogramozhatjuk emberi merevlemezünket és a hozzá tartozó szoftvert. Ez három olyan kéztartás
pozíció, amelynek használatával és kitartó alkalmazásával, óriási eredményeket érhetsz el életed
szinte minden területén. Ez a három kéztartás pozíció az energiagyógyászat eszköze.
Néhányan végeztek már Gyógyító kód tanfolyamot, őket és természetesen másokat is sok szeretettel
várok a foglalkozásra. Osszuk meg tapasztalatainkat, sikereinket, így segítve másoknak, hogy
visszanyerjék egészségüket, önbizalmukat, stb.
A beszélgetést vezeti: Cserkúthy Balázs könyvkiadó
Belépődíj: 4 000 Ft.

KLUBOK
Klubok - este 18:00 – 20:00; 18:00 – 20:30
Október 10. csütörtök
NŐI SZENTÉLY KÖR
18:00 – 20:30
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!!!!
30-438-9514; 30-653-5777
info@angyalfeny.hu

Lányok, asszonyok, nők, istennők - ismerjük meg magunkat, nőiségünket
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A nőiesség megélése a hétköznapokban nem mindig sikerül, hiszen ezerfelé szed minket szét a világ.
A női körben egymásra hangolódva teszünk azért, hogy a valódi belső erőnkhöz hozzáférhessünk. Ez
az erő lágy és megtartó. Ha fáradt vagy, esetleg belefáradt, ha túlpörögtél az elvárásokban, itt
elcsendesedhetsz és megélheted a körben felerősödő finom szeretetet.
Gyere töltődni, érzelmekben gazdagodni, a többiekkel összekapcsolódva áramoltatni a benned lévő
örömöt.
Fogunk nevetni, fogunk játszani és mindig van valami meglepetés.
Várunk szeretettel és csodákkal! Csodina - és a hely szelleme
Vezeti: Csontos Edina szerző
Belépődíj: 3 000 Ft.
Október 24. csütörtök
REIKI KLUB
18:00 – 20:00
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!!!!
30-287-7426; vkarcsi@t-online.hu
Szeretettel várlak. Gyere, gyakorolj és hozd magaddal gyógyulni vágyó társadat is.

Felejthetetlen élmény, amikor egyszerre többen kezelnek egy személyt. Amennyiben van olyan
ismerősöd, aki szeretne egy reikis kezelést megtapasztalni, akkor hozd magaddal.
A klub adományjellegű a központ fenntartására.
Vezeti: Vörös Károly Reiki mester-tanár
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Október 31. csütörtök
ANGYAL KLUB
18:00 – 20:00
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!!!!
30-438-9514; info@angyalfeny.hu

Várlak szeretettel, akkor is, ha még nem végeztél Angyal tanfolyamot, de szeretnél többet tudni róluk,
megismerkedni ezzel a csodálatos égi világgal. Gyakorolni, kapcsolatot teremteni, tanulni.
Vezeti: Molnár Klára
Belépődíj: 3 000 Ft.
MASSZÁZS GYÓGY-MASSZŐRTŐL!
MINDEN SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN!
Bejelentkezés szükséges!
06-30-438-9514, molnarklara@t-online.hu
06-30-287-1356 Tarján Auguszta

Az átélt stressz nyomot hagy szervezetünkben. Fokozottan igaz ez a nagyobb idegi megterheléssel járó
munkakörök esetében. Maradjon fitt és egészséges!
Várom szeretettel, hogy megtapasztalhassa az egészség örömét!

A masszázst végzi: Tarján Auguszta gyógy-masszőr
A masszázs díja: 3 500 Ft.
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TIBETI HANGTÁL – HANGMASSZÁZS
CSOPORTOS Hangmasszázs - este 17:30 – 19:00
(Hozzájárulás: 2000 Ft. / alk.)
ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!!!!
30-438-9514; 20-514-6899; info@angyalfeny.hu

Időpontok: október 5., 12., 26. (csoportos)
További lehetőségek:
Egyéni hangtál kezelés: díja: 2000.- Ft. (csak te, egymagad)
Egyéni hangmasszázs a hangtálak testre helyezésével: díja: 5000.- Ft.
Vezeti: Szőcs László hangmasszőr, terapeuta
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, masszőr, pszi-sebész, parapszichológus, egyéni tanácsadás, reiki kezelés
Tel: 06-30-287-7426; e-mail cím: vkarcsi@t-online.hu; info@angyalfeny.hu
KOLÁK ÉVA - egyéni kezelések: hétfőtől péntekig;
10:00 – 20:00
Bach virágterapeuta,
Tel: 06-20-286-5965, e-mail cím: info@angyalfeny.hu
KARANCZNÉ VARGA ÉVA - egyéni kezelések, időpont egyeztetéssel
10:00 – 20:00
Független tanácsadó
Tel: 06-30-438-9514, 30-964-6872; e-mail cím: info@angyalfeny.hu
LÁSZLÓ TAMÁS
Nemzetközi Csikung tanár, masszőr, Tarot kártyavető, számmisztikus
10:00 – 20:00
Tel: 06-30-934-5449, e-mail cím: info@angyalfeny.hu
SZŐCS LÁSZLÓ - egyéni kezelések: hétfőtől péntekig;
10:00 – 20:00
Hangtál, hangmasszázs terapeuta
Tel: 06-30-438-9514; 06-20-514-6899, e-mail cím: info@angyalfeny.hu
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TARJÁN AUGUSZTA - egyéni kezelések: hétfőtől péntekig;
Gyógymasszőr
Tel: 06-30-287-1356; e-mail cím: info@angyalfeny.hu
TÓTH KATALIN - egyéni kezelések: hétfőtől péntekig;
Természetgyógyász, kineziológus, tanácsadó
Tel: 06-20-512-2152; e-mail cím: info@angyalfeny.hu
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10:00 – 20:00
10:00 – 20:00

