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Ho´oponopono je jedna z nejúčinnějších technik uvolňování bloků z podvědomí.. Je to stará 
metoda léčení, která předpokládá 100% převzetí své zodpovědnosti za vlastní život. Jde o 
návrat do nulového stavu, kde neexistuje nic a možné je vše. V tomto stavu nesídlí žádné 
myšlenky, slova, činy, vzpomínky a vzorce chování.
Během našich životů se v našem podvědomí ukládají určité vzorce chování, které získáváme z 
výchovy rodičů, kolektivu či našich vlastních prožitků. Tyto vzorce následně řídí naše chování 
a my se můžeme točit v tzv kruhu, ve kterém neustále prožíváme podobné situace a nemáme 
sílu je přetnout. Dostáváme se postupně na pomyslnou mez, ve které se okolní situace vyhrotí 
a nutí nás pustit staré vzorce týkající právě dané situace. Často je tento průběh provázen 
životními změnami jako nemoci, rozchody partnerů, tíživá finanční situace stejně jako dnes 
již civilizační choroby jako komplikované otěhotnění či těhotenství, problémové chování dětí, 
špatná komunikace či bloky v ní, úbytek životní energie atd. Lidé přestávají být šťastní, 
neboť nežijí skutečné hodnoty, které uchovávají ve svých srdcích.  A právě metoda 
Ho´oponopono umožňuje vyčistit podvědomí od starých návyků a vzorců ještě před tím, než 
dojde k jejich vyhrocení. Vyhrocené situace pochopit, porozumět jim a následně najít cestu 
ven k novému životu.
Na semináři bude účastníkům podrobně vysvětlena metoda Ho´oponopono a budou provedeni 
jejím způsobem odblokování. Za pomocí pochopení kvantové fyziky účastníci pochopí 
principy energie, kterou vydávají na bázi svých podvědomých vzorců, a kterou díky nim 
přitahují a naučí se proces řídit dle vlastních přání. Z praxe pak dochází k tomu, že po pár 
měsících, kdy na odblokování touto metodou zareaguje naše tělo, které pustí tzv. staré bloky, 
nachází člověk nový směr života, cítí kterým směrem se následně vydá a jaké jsou jeho pravé 
hodnoty. Díky tomuto roztočí nová kola života.
 

Místo: Centrum Via Lucis, Cejl 7 – ve dvoře
Kontakt a přihlášky: Ing.R.Moudrá, tel. 775 18 70 79, 
                                  e-mail: radkamoudra@seznam.cz
Čas: začátek 9.00hod, předpokládaný konec do 18hod
Cena: 1490,-Kč (v ceně celodenní seminář, materiály, nápoje)
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