
Anotace kurzů s Carol Ann Hontz 

Mentální zaostření – dva dny 

Tento kurz je základním úvodem do aplikované 

kineziologie, naučíme se svalový test, časovou 

regresi a dalších pár technik pro odstranění 

stresu. Během kurzu praktickými ukázkami a 

samotným zkoušením se naučíte základní kroky 

jak vést osobní sezení s klientem. 

 Voda – jeden den 

Lidské tělo je z velké části tvořeno vodou. 

Víme, že voda je nositelem energie a bez vody 

by nebylo života. V tomto kurzu se budeme 

zabývat nejen vodou jako takovou, ale 

zapracujeme i na tom, aby byla voda dostupná 

pro všechny na Zemi. 

Požehnaný domov – jeden den 

Doma. Kde jsme doma? Tam, kde je nám 

nejlépe, kde se cítíme v bezpečí a šťastni. A aby 

tomu tak bylo – to je náplní tohoto kurzu. 

Poctivé podnikání – jeden den 

Na tomto kurzu nám bude poskytnuta možnost 

více prozkoumat a změnit své systémy 

přesvědčení o obchodních, peněžních, 

osobních a profesních vztazích. Hlavní důraz 

bude kladen na zvyšování sebeúcty a zvyšování 

poctivosti. 

Strach, závislosti, posedlosti – jeden den 

Strach z dětství – pokud není opraven se 

projeví později jako závislost a ta se posléze 

změní v posedlost. Na tomto kurzu se 

zaměříme na nápravu raných obav, čímž 

napravíme závislosti a posedlosti. 

Ty, věčně mladý – jeden den 

Obrátit proces stárnutí?  Musíte jen zůstat 

v současné době – nemusíte se bát o minulost 

a budoucnost. Naše myšlení a životní styl určují 

způsob, jakým stárneme nebo zůstáváme 

mladí. Milovat sebe je nejmocnější lék na 

stárnutí. 

Čas – jeden den 

Na tomto semináři odstraníme bloky týkající se 

našeho pojetí času a toho, jak využíváme čas. 

Vlastní sebeúcta – jeden den 

Jste pravdivý vůči sobě nebo jste se stali 

očekáváními jiných lidí? Cítíte se zodpovědný 

za to, aby ostatní lidé byli šťastni? Chválíte sami 

sebe nebo se sami snižujete? Staňťe se tím, 

kým opravdu jste! 

Plazmová energie – jeden den 

S Láskou je nekonečná síla! Jste plazmová síla ! 

S vědomím plazmatu můžeme manifestovat 

cokoliv. Kurz slouží k odblokování a pomůže 

Vám vědomě si vytvářet vlastní tvoření a 

vytváření ve vnějším světě. 

Božská ženskost – jeden den 

Jak byla potlačena božská ženská přirozenost? 

Jaká je role žen dnes v domácnosti, na 

pracovišti a ve vztazích a společnosti. V tomto 

kurzu budou ženy opět objevovat uklidňující, 

vyživující a jemné tvůrčí stránky své bytosti . 


