
SETKÁNÍ S MOUDRÝMI BYTOSTMI 2019 

Milí přátelé,  
po roce opět oslovuji ty z Vás, kteří se zajímáte o osobní rozvoj a víte či tušíte, že každý z 
nás má své vnitřní vedení a svoji duchovní rodinu, kterou tvoří moudré a láskyplné bytosti 
na úrovni našeho Ducha.  
Někteří lidé dokáží tyto nefyzické bytosti z vyšších sfér vnímat, a ony nás tak jejich 
prostřednictvím mohou vést k rozvoji, láskyplným vztahům a prožívání šťastného života. 
Stejný dar má i moje dlouholetá kamarádka Lenka Svítková, skrze kterou k nám tyto bytosti 
promlouvají a vedou nás do našich srdcí, k naší skutečné podstatě.  
S radostí opět přijali mé pozvání do Blanska, kde pro Vás připravujeme společné setkání s 
léčivou vnitřní prací. Tentokrát v podobě dvou jednodenních workshopů pro menší skupinky 
a s delším časovým prostorem pro otázky k Vašim tématům a všemu, co Vás zajímá.  

Sobota 2.3. 2019 
• Určeno pouze ženám 
• Čas 9:00-14:30 hod 

Neděle 3.3. 2019 
• pro páry i jednotlivce (muži, ženy) 
• Čas 9:00-14:30 hod 

Kde:   Prostory Hornolhotských maminek, Blansko - Horní Lhota 127 

Cena: 700,- Kč / os. (jeden den) 

 Závazné přihlášení a dotazy na adrese daniela.kalvodova@gmail.com 
Kapacita 15 míst / den 

Harmonogram: Začínáme vedenou vnitřní prací, která hluboce zasahuje témata účastníků 
skupiny a má transformační charakter. Délka cca 1,5 hod. Po následné pauze bytosti 
otevřou prostor pro dotazy k Vašim tématům i všemu, co Vás zajímá, které s námi budou 
komunikovat, pomohou nám je nahlížet, pochopit a nacházet řešení tam, kde je to na místě 
možné. Půjdeme více do hloubky, dotazy budou organizovány.  
Témata bývají velmi přínosná celé skupině, pomáhají zúčastněným posunout se v životě 
dál a naučit se pracovat se sebou sama.  
Workshopy jsou určeny pro jednotlivce, partnery i rodinné vztahy (např. matka+dcera 
apod.) každého věku, kdy mají potenciál ovlivnit účastníky na všech úrovních (osobní, 
vztahové). 

V případě zájmu o osobní sezení s Lenkou a Moudrými bytostmi mě kontaktujte na mailu 
daniela.kalvodova@gmail.com, nebo na tel. 775 100 213.
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