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Při	  uhrazení	  plné	  částky	  do	  5.3.	  získáte	  
ZDARMA	  čakrovou	  sadu	  lahviček	   
Aura-‐Soma	  (7x50ml	  v	  hodnotě	  7	  000Kč)	  

Absolventi	  kurzů	  získají	                                   
15	  %	  SLEVU na	  produkty	  Aura-‐Soma	  

Kontaktní	  adresa:	  
Barevný	  svět,	  Karlovo	  náměstí	  3,	  
Praha	  2	  

Tel.:	  777763399	  
E-‐mail:	  lenkamar7@gmail.com	  
Web:	  http://www.aura-‐soma.cz, 
www.esencezivota.eu, barevnysvet.eu 

Lektorka:	  	  

Olga	  Binklere-‐Blate	  

 

	  
 

Olga	  pracuje	  od	  roku	  1990	  s	  antroposofií	             
a	  byla	  jedním	  z	  prvních	  učitelů	  waldorfské	  
školy	  v	  bývalém	  SSSR.	  	  

Vyučuje	  kurzy	  Aura-‐Soma	  I-‐III,	  je	  instrukto-
rem	  Theta	  Healing,	  EFT,	  praktikuje	  rodinné	  
konstelace	  podle	  Hellingera,	  specialista	  na	  
práci	  se	  světlem	  a	  zvukem	  a	  vyučuje	  rovněž	  
semináře	  Australských	  esencí.	  	  

Seminář	  Harmonizační	  čakrové	  masáže	  vyvi-
nula	  Vicki	  Engeham	  (AU)	  a	  tento	  systém	  byl	  
v	  roce	  2016	  certifikován	  Akademií	  barevné	  
terapie	  v	  Anglii.	  

Harmonizační	  čakrová	  masáž	  napravuje	  
jemněhmotná	  těla	  a	  jejich	  energetická	  centra	  

pomocí	  nástrojů	  Aura-‐Soma.	  

Po	  více	  než	  25	  let	  byla	  Vicki	  Engham	  jedinou	  
lektorkou	  na	  světě,	  která	  tuto	  metodu	  
vyučovala.	  Olga	  Binklere-‐Blate	  byla	  jednou	         
z	  prvních	  16	  studentů	  prvního	  učitelského	  
kurzu,	  který	  Vicky	  uspořádala.	  Vicky	  tuto	  
metodu	  přejala	  na	  jemněhmotných	  rovinách	  
přímo	  od	  Vicky	  Wallové,	  zakladatelky	  Aura-‐
Somy.	  	  

Harmonizační	  čakrová	  masáž	  je	  příležitostí	  
napravit	  naše	  energetická	  centra	  a	  naladit	  je	  
na	  jejich	  správnou	  frekvenci.	  Když	  pracujeme	  
s	  čakrami,	  obnovujeme	  rovnováhu	  v	  celém	  
těle,	  neboť	  čakry	  přijímají	  a	  vysílají	  energii.	  
Pokud	  jsou	  naše	  energetická	  centra	  v	  harmo-
nii,	  začneme	  se	  podobat	  dobře	  vyladěnému	  
hudebnímu	  nástroji.	  	  

Při	  této	  masáži	  se	  používají	  lahvičky	  Aura-‐
Soma	  (čakrová	  sada),	  Pomandery	  a	  Kvint-
esence,	  jakoži	  i	  krystaly	  a	  zvláštní	  hudební	  
nástroje.	  Každé	  sezení	  je	  jedinečné	  a	  výsled-
kem	  je	  pocit	  naplnění,	  čistoty	  a	  vnitřní	  har-
monie.	  	  

Harmonizační	  čakrová	  masáž	  je	  vhodná	  pro	  
lidi	  každého	  věku	  a	  každého	  fyzického	  stavu,	  
který	  vyžaduje	  vnitřní	  práci.	  Toto	  ošetření	  lze	  
také	  poskytnout	  jako	  první	  pomoc	  při	  jaké-
koliv	  disharmonické	  situaci	  nebo	  stavu.	  

Harmonizační	  čakrová	  masáž	  je	  užitečný,	  
harmonizující	  a	  neuvěřitelně	  příjemný	  
proces.	  	  
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Vicki	  Engeham 

autorka techniky 
Vicki	  Engeham	  pracovala	  mnoho	  let	  jako	  
ředitelka	  Australského	  centra	  pro	  barevnou	  
terapii	  a	  léčitelská	  umění	  v	  Alice	  Springs.	   
V	  nedávné	  době	  se	  přestěhovala	  do	  Cairns,	   
v	  Queenslandu.	  Vicki	  je	  dlouholetou	  učitel-
kou	  Aura-‐Somy,	  jednou	  z	  nejzkušenějších	   
v	  Austrálii.	  	  

Své	  dlouholeté	  studium	  aromaterapie	  a	  práce	  
s	  tělem	  spojila	  do	  technik,	  které	  vyučuje	  ve	  
třech	  typech	  kurzů:	  Čakrová	  masáž,	  Relaxa-
ční	  masáž	  a	  Zenové	  Shiatsu.	  	  

 
Co	  je	  čakrová	  masáž	  a jak	  

vznikla? 
 

Vicki	  Engeham	  požádala	  v	  hluboké	  meditaci	  
zakladatelku	  Aura-‐Somy,	  Vicky	  Wallovou,	  
aby	  jí	  ukázala,	  jakým	  způsobem	  by	  mohla	  
zkombinovat	  své	  dvě	  velké	  lásky:	  práci	  s	  tě-
lem	  a	  Aura-‐Somu.	  Té	  noci	  se	  Vicki	  zdálo	   
o	  spirálách	  a	  o	  spirálách	  barev.	  Tento	  sen	   
byl	  inspirací,	  z	  něhož	  vznikla	  nová	  technika	  
používající	  specifické	  pohyby,	  kterými	  apli-
kuje	  barvy	  a	  lahvičky	  Aura-‐Soma	  na	  jedno-
tlivé	  čakry.	  	  

Čakry	  jsou	  centra	  v	  jemněhmotném	  energe-
tickém	  systému	  těla,	  která	  vibrují	  na	  různých	  
frekvencích	  a	  rezonují	  s	  určitými	  konkrétními	  
barvami.	  Procházejí	  fyzickým	  tělem	  a	  spojují	  
se	  s	  hlavními	  orgány	  a	  endokrinními	  žlázami.	  
Pokud	  nejsou	  čakry	  v	  rovnováze,	  můžeme	  
lehce	  upadnout	  do	  vzorců	  emočního	  stresu	   
a	  fyzické	  nemoci.	  	  

Technika	  čakrové	  masáže	  používá	  živoucí	  
energie	  lahviček	  Aura-‐Soma	  Equilibrium	   
a	  jejich	  energie	  rostlin,	  minerálů	  a	  barev.	  
Společně	  s	  	  afirmacemi,	  zvuky	  a	  krystaly	  
představuje	  metodu,	  která	  dokáže	  rychle,	  
jemně,	  nenásilně	  a	  účinně	  obnovovat	  rovno-
váhu	  čaker.	  	  

Čakrová	  masáž	  je	  velmi	  jemná	  technika	  slou-
žící	  k	  odstranění	  stresu.	  Je	  skvělá	  pro	  masí-
rovaného,	  ale	  nádherně	  působí	  i	  na	  maséra.	  
Používá	  voňavé	  lahvičky	  Equilibrium,	  
Pomandery	  a	  Kvintesence	  a	  pocit	  klidu	  a	  mí-
ru,	  který	  vyvolává,	  je	  téměř	  okamžitý.	  

Technika	  čakrové	  masáže	  odstraňuje	  stres	   
z	  těla,	  z	  mysli	  i	  z	  ducha.	  Uvolňuje	  staré	  vzor-
ce	  a	  emoce,	  které	  nám	  brání	  jít	  vpřed	  a	  které	  
vedou	  k	  vytváření	  dalšího	  stresu.	  Jemným	  
odstraněním	  těchto	  blokád	  se	  můžeme	  zcela	  
uvolnit	  a	  otevřít	  se	  novému	  okamžiku.	  	  	  	  

Všichni	  účastníci	  obdrží.	  Tento	  kurz	  je	  plně	  
akreditovaným	  kurzem	  Aura-‐Soma.	  
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prostěradlo,	  2větší ručníky, přezůvky 


