
Unikalny program! 
Medycyna konwencjonalna rączka w rączkę z wiedzą o

Duszy - nareszcie ! W Siódmym lesie ten mariaż w końcu
staje się możliwy. Dwie ekspertki łączą swoje

wykształcenie, doświadczenie i moce dla ZDROWYCH JELIT!
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Medycyna konwencjonalna plus praca z emocjami i z kwantowym
czytaniem informacji z ciała energetycznego - to wyjątkowość projektu
"Sekretne życie jelit", który proponuje połączenie biologii funkcjonalnej z
emocjami i Duszą człowieka.

Traumy i trudne przeżycia prowadzą do powstawania blokad
energetycznych, które z czasem skutkują rozwojem różnych dolegliwości
somatycznych oraz zaburzeń emocjonalnych. Dysbioza jelitowa poprzez
„oś jelito – mózg” wpływa na nastrój, objawy lękowe, depresję. Wszystko
jest ze sobą połączone.

Dr Daniela Kurczabińska - Luboń,
Barbara Ravensdale i Siódmy las
zapraszają na holistyczny
program „Sekretne życie jelit”.

Kiedy: 
8-12.10

Gdzie: 
Siódmy Las



Wszechstronna dawka wiedzy merytorycznej opartej na aktualnych
badaniach naukowych z zakresu mikrobiomu jelitowego jego wpływu
na oś jelitowo- mózgową, emocje i nastrój oraz z zakresu nowoczesnej
diagnostyki umożliwiającej ocenę tego, co tak naprawdę kryją nasze
jelita.
W ramach warsztatów indywidualne konsultacje medyczne dla
każdego z uczestników i możliwość kontynuacji terapii po zakończeniu
ich zakończeniu.
Holistyczne podejście do organizmu człowieka, łączące go w jedną
całość i pozwalające na szukanie przyczyn dolegliwości, a nie
wyłącznie łagodzenie objawów.
Zrozumienie jak emocje, traumy, blokady energetyczne, przekonania
mentalne, które powstały w dzieciństwie - od lat osłabiają ciało
fizyczne. 
Omówienie poziomów świadomości człowieka.
Obserwowanie powiązań Dusza -Ciało
Rozpakowywanie schematów energetycznych. Zanim osłabnie ciało
fizyczne i pojawią się symptomy w jelitach - blokada jest widoczna na
poziomie ciała energetycznego.

 -  Zdrowa, wegetariańska kuchnia na bazie lokalnych produktów.

Miejsce warsztatów, to Ośrodek Rozwoju
Świadomości „Siódmy Las”. Klimatyczne
siedlisko w otulinie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego, w którego otoczeniu
poczujesz pełną harmonię z naturą i
odzyskasz siły witalne.

Harmonogram warsztatów:
Codziennie: wykłady merytoryczne dr Danieli Kurczabińskiej- Luboń

Konsultacje indywidualne z dr Danielą

Codzienne warsztaty grupowe i tropienie zależności ciała, energii i duszy
z Barbarą Ravensdale



dr n. med. Daniela

Kurczabińska – Luboń
Ekspertka w dziedzinie biologii

funkcjonalnej i mikroodżywiania,

specjalistka z wieloletnim doświadczeniem

klinicznym, organizatorka konferencji

naukowych i szkoleń z zakresu

mikroodżywiania i zaburzeń mikrobiomu

jelitowego.

Warsztaty poprowadzą: 
 

Barbara Ravensdale
Trenerka rozwoju osobistego
specjalizująca się w pracy z Duszą i
emocjami. Posiadająca wieloletnie
doświadczenie w pracy autorską metodą
„Technologia Wielowymiarowa”.
 

Info i rezerwacje: siodmylas@wp.pl 517 930 320

Inwestycja w zdrowsze jelita: 
warsztaty: 2200zł
noclegi i wyżywienie: 250zł/doba

Twoje zdrowie jest w Twoich rękach i zależy
od Twojej świadomości. TERAZ jest czas na

zdrowie!

https://poczta.wp.pl/w/#

