
	  
INDIVIDUÁLNÍ	  TERAPIE	  S	  FILIPEM	  
	  
Pátek:	  10.3.2017	  od	  9:00	  do	  19:30	  hod	  
Harmonizační	  a	  regenerační	  centrum	  Kontakta	  
Na	  terasách	  2/1490,	  Plzeň	  
	  
	  
Přátelé,	  	  
	  
pokud	  Vás	  něco	  trápí	  a	  cítíte,	  že	  se	  chcete	  uzdravit,	  jsem	  tu	  pro	  Vás	  a	  se	  mnou	  celé	  Stvoření.	  
Celý	  svět	  čeká	  na	  Vaše	  rozhodnutí	  a	  je	  připravený	  pomoct	  Vám	  objevit	  sami	  sebe	  ve	  svém	  srdci.	  	  
	  
Těším	  se	  na	  setkání	  s	  Vámi	  a	  na	  Vaše	  uzdravení.	  	  
	  
Něco	  o	  mě	  :)	  
Jako	  malý	  chlapec	  jsem	  cítil	  a	  viděl	  věci	  jinak	  než	  rodiče	  nebo	  naši	  známí.	  Pocit	  jednoty,	  intenzivní	  
vhledy	  do	  absolutna	  které	  byly	  nazývané	  rodiči	  jako	  „hledění	  do	  blba“.	  Absolutní	  důvěra	  v	  sílu	  lásky,	  
která	  hýbe	  tělem.	  Vše,	  co	  jsem	  zasadil,	  rostlo.	  Když	  jsem	  chytil	  rozbité	  starožitné	  hodinky	  po	  
pradědovi,	  začali	  jít.	  Když	  jsem	  měl	  20	  let,	  uzdravil	  jsem	  pár	  lidí	  bez	  jakékoli	  znalosti	  –	  jednoduše	  se	  
tak	  stalo.	  Přiložil	  jsem	  ruku	  na	  nohu,	  močový	  měchýř,	  páteř,	  hlavu	  a	  bolest	  nebo	  otok	  po	  operaci	  na	  
druhý	  den	  zmizel.	  Bylo	  jedno,	  zda	  je	  to	  spálené	  tkanivo	  po	  ozařování,	  které	  už	  měsíce	  krvácelo,	  
pochroumané	  obratle	  na	  krku	  po	  úrazu,	  když	  kamarád	  skočil	  do	  plytké	  vody	  a	  zůstal	  pár	  minut	  
ochrnutý,	  nebo	  noha	  80-‐ti	  leté	  babičky	  po	  operaci,	  která	  byla	  dvakrát	  větší	  než	  druhá	  zdravá.	  Ženy	  po	  
čtyřicítce,	  které	  nemohly	  mít	  děti	  i	  přes	  pokusy	  na	  reprodukčních	  klinikách,	  děti	  mají.	  Lidé,	  které	  už	  
lékaři	  odepsali	  šťastně	  žijí.	  Lidé,	  kteří	  si	  chtěli	  sáhnout	  na	  život	  se	  slzami	  v	  očích	  žijí	  každou	  minutu,	  
která	  je	  jim	  daná.	  
	  
Láska	  a	  vděčnost	  ze	  mě	  proudí	  s	  každým	  člověkem.	  Neuzdravilo	  se	  jen	  jejich	  tělo	  a	  duše,	  ale	  stalo	  se	  
něco	  víc.	  Našli	  cestu	  k	  sobě.	  	  
	  
Nejdřív	  jsem	  začal	  „studovat“	  všemožné	  cesty,	  metody,	  způsoby	  a	  sbíral	  certifikáty	  a	  kurzy.	  
	  
Když	  jsme	  se	  setkali	  s	  Deniskou	  a	  přestěhovali	  na	  Vysočinu,	  spálil	  jsem	  všechny	  certifikáty.	  To,	  co	  
zůstalo	  se	  však	  spálit	  nedá.	  Láska	  k	  Existenci,	  k	  lidským	  bytostem	  a	  absolutní	  přijímání.	  
	  
Jak	  popsat	  a	  pojmenovat,	  co	  se	  děje	  při	  terapii,	  když	  za	  mnou	  přijdete?	  
	  
Nedá	  se	  vůbec	  plánovat,	  co	  se	  bude	  dít,	  jaký	  bude	  „postup“.	  Možná	  Vám	  povím	  část	  příběhu,	  který	  se	  
mi	  v	  obrazech	  rozvine	  při	  setkání	  s	  Vámi	  a	  při	  léčení.	  Možná	  Vám	  povím	  něco	  z	  blízké	  nebo	  daleké	  
minulosti.	  Možná	  Vám	  popíšu	  Vaše	  bolesti,	  které	  cítím	  fyzicky	  na	  svém	  těle.	  Bolesti	  na	  různých	  
místech	  Vašeho	  těla,	  kde	  jsou	  energetické	  	  bloky	  a	  to	  i	  v	  těch	  místech,	  které	  nepociťujete	  jak	  primárně	  
problematické.	  
	  
Jedno	  je	  však	  společné	  a	  to	  upřímná	  láska,	  vděčnost	  a	  přítomnost.	  To	  je	  prostor,	  v	  kterém	  můžete	  
odložit	  úplně	  vše.	  Tak	  jako	  lékaři	  v	  nemocnici	  říkají	  odložte	  si	  a	  myslí	  tím	  oblečení,	  tak	  já	  říkám	  
odložte	  si	  a	  myslím	  tím	  vše,	  čím	  nejste,	  vše,	  co	  Vás	  od	  Vás	  odvádí.	  U	  mě	  to	  můžete	  nechat.	  Je	  to	  prostor	  
lásky	  a	  důvěry,	  který	  Vám	  to	  umožní.	  
	  
Jste	  to	  totiž	  vy	  sami,	  kteří	  se	  rozhodnete	  propustit	  něco,	  co	  už	  nepotřebujete	  a	  co	  vám	  způsobovalo	  
bolest,	  chorobu	  nebo	  jiné	  trápení	  na	  duši	  ve	  vztahu	  nebo	  v	  jiné	  oblasti	  života.	  Takto	  to	  působí	  ještě	  
dlouho	  potom,	  co	  za	  mnou	  přijdete.	  Spolu	  jen	  nastartujeme	  „vesmírný	  striptýz“,	  kdy	  začnete	  
odhazovat	  vše,	  co	  Nejste	  Vy.	  Vše,	  co	  Vám	  překáží	  ve	  výhledu.	  



	  
Spontánně	  přijdete	  na	  to,	  že	  jste	  na	  slunci,	  je	  krásné	  počasí	  30	  stupňů	  a	  Vy	  už	  opravdu	  nepotřebujete	  
těch	  8	  svetrů,	  co	  máte	  oblečených,	  aby	  Vám	  bylo	  teplo.	  A	  pokud	  Vám	  to	  přijde	  jako	  dobrý	  nápad,	  
můžete	  si	  je	  vysvléct	  a	  užívat	  si	  volnost	  pohybu	  a	  vánek	  na	  holé	  kůži,	  dotyk	  slunce,	  pohlazení.	  
	  
Nesoudím	  Vás,	  neposuzuji,	  nehodnotím,	  nedefinuji.	  Jste	  v	  čistém	  přijetí,	  čistém	  bytí,	  upřímné	  lásce,	  ve	  
svém	  bytí,	  v	  PŘÍTOMNOSTI.	  
	  
Ve	  stavu	  naprosté	  přítomnosti	  a	  přijetí	  jsem	  Vašim	  průvodcem.	  Často	  příliš	  lpíme	  na	  minulých	  
zraněních	  a	  traumatech,	  na	  bolesti	  nebo	  strachu	  z	  budoucna.	  Uzdravení	  je	  však	  možné	  jen	  v	  
přítomném	  okamžiku,	  TADY	  A	  TEĎ	  je	  cesta	  k	  Vašemu	  uzdravení.	  Já	  se	  ponořím	  s	  Vámi	  všude	  
tam,	  kam	  si	  dovolíte,	  půjdu	  s	  Vámi	  do	  bolesti,	  na	  setkání	  se	  všemi	  strachy	  a	  zraněními.	  S	  láskou	  
a	  vděčností	  Vás	  budu	  držet	  za	  ruku,	  dokud	  propustíte,	  nebo	  přijmete	  v	  lásce	  TO,	  co	  v	  daný	  
moment	  přijde.	  
	  
Těším	  se	  na	  Vás,	  	  
Filip	  
	  
Cena	  za	  1,5	  hodinovou	  terapii	  je	  1200	  Kč.	  	  
	  
Registrace	  je	  platná	  po	  zaplacení	  zálohy	  500	  Kč	  na	  účet:	  2900967099/2010	  
	  
Pro	  přihlášení	  nás,	  prosím,	  kontaktujte	  na	  tomto	  e-‐mailu:	  my3@bytvsrdci.org	  
	  


