Sukces jest w Twoim mieszkaniu
- Józef Onoszko
Chcesz poprawy swojego życia?
To ten kurs jest dla Ciebie.

24-25.03.2018
Warszawa

Dlaczego dla Ciebie?
Obserwując i analizując, jak mieszkasz Ty i jak mieszkają inni
odkryjesz najgłębsze sekrety ludzkiej duszy - wszystko bowiem, co
jest w Tobie, odbija się w Twoim mieszkaniu, jak w lustrze. Jeśli
chcesz lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, bliskich czy
swojego przyjaciela, znaleźć z nimi bliższy kontakt niż dotychczas i
poznać jego sekrety, pragnienia i charakter, odkryj symbolikę
otaczających Cię przedmiotów.

Dlaczego dla Ciebie?
TO NIE Feng- Shui.
To AUTORSKI PSYCHOLOGICZNY kurs dający Ci
szanse na zmianę:
1. Twojego stanu zdrowia
2. Twojego stanu finansowego
3. Twoich układów partnerskich.
Dzięki warsztatom możesz dowiedzieć się, co musisz zmienić w swoim domu, aby na
lepsze zmieniło się Twoje życie. Możesz wykorzystać terapeutyczną moc kolorów do
urządzenia mieszkania, poprzez odpowiednie ustawienie mebli uzyskasz efekt lepszego
przepływu energii, wybierając odpowiedni rodzaj muzyki wprawisz się w najlepszy do
efektywnego działania nastrój.

Cele warsztatu
Na kursie przerabiane są następujące zagadnienia:
1. Co wewnątrz to na zewnątrz czyli pokaz mi swoje
mieszkanie a powiem Ci kim jesteś
2. Mieszkanie mówi o Twoich problemach zdrowotnych,
finansowych, partnerskich, seksualnych i innych.
3. Awarie w mieszkaniu sygnalizują Twoje aktualne
problemy
4. Dokonując zmian w mieszkaniu zmienisz swoje życie.
Uczestnicząc w kursie nauczysz się jak
rozpoznawać problemy swoje i innych oraz jak poprzez
zmiany w mieszkaniu wpływać na zmiany w życiu swoim
lub innych.

PROGRAM
sobota 10.00 - 18.00
1.Twój wymarzony dom
2. Co pomieszczenia mówią o Tobie
3. Jak meble korespondują z Twoimi problemami
4. Czy Twoja głowa jest mocno obciążona
5. Ściany informują co dla Ciebie jest ważne
6. Jak zwiększyć bogactwo i dopływ pieniędzy

niedziela w godz. 9.00 - 16.00
7. Co w mieszkaniu wpływa na Twoje zdrowie
8. Miłość i partnerstwo- jak naprawić lub utrzymać
9. Sakrum i profanum w Twoim domu
10. Odczytaj awarie domowe, jest to system wczesnego
ostrzegania

Wykładowca
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia.
Kurs prowadzi Józef Onoszko - astrolog z wyższym wykształceniem
uniwersyteckim autor bestselerowej książki ,,Twoje mieszkanie a Twój
charakter,, JOZEF ERWIN ONOSZKO.
Na co dzień zajmuję się określaniem osobowości i predyspozycji innych ludzi, o
sobie nie łatwo jest jednak opowiedzieć. Doradza w trudnych sytuacjach
życiowych w oparciu o doświadczenie, symbolikę, astronumerologię i astrologię.

Wymyślił i stworzył:
• Pierwsze w Polsce psychotroniczne szkółki doskonalenia umysłu
• Pierwsze w świecie 4-letnie policealne studium psychotroniki
• Autorskie programy następujących przedmiotów nauczania:
• Uniwersalne prawa natury
• Analiza człowieka na podstawie wyglądu mieszkania
• Astronumerologia czyli symboliczny język boga
• Symbolika zdrowia
• Podstawy symboliki praktycznej
Naucza powyższych przedmiotów w Polsce i Europie
Więcej o autorze na http://www.jozefonoszko.pl/

Miejsce i organizator
Świat Zdrowia

02-786 Warszawa
Ul. Andrzeja Romockiego „Morro” 12
22 855 47 48
506 132 022
biuro@swiatzdrowia.com
pon. śr. pt. godz. 12.00-20.00
wt. czw. godz.12-20.00
sob. - umówione wizyty

Majka Skoczek
Psychosomatyk
Specjalista
zdrowia i środowiska

Zapraszamy
Zapraszamy ludzi otwartych,
którzy chcą coś w życiu zmienić
Kurs I stopnia (podstawowy)
obejmuje 16 godz. zajęć
teoretycznych i praktycznych .
Koszt 350 zł
(sobota 10.00 - 18.00
i niedziela w godz. 9.00 - 16.00)

