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Kedves Tagtársak!
Tisztelt Kollegák!
A KMDSZ Nyugdíjas Bizottságának áprilisi klubnapján is a nyugdíjas életből, illetve
az életkorból, egészségi állapotból következő panaszok és gondok, illetve az ezek
megoldásával kapcsolatos tanácsok állnak a figyelem középpontjában. Az ilyen problémák
nem csak a nyugdíjasokat érinthetik, ezért szívesen látjuk az érdeklődő szakszervezeti tagokat
és a külügyes munkatársakat is.
A következő klubnapon
2013. április 18-án, csütörtökön 16.00 órától
„Egészség és életmód – a Kapcsolatteremtő Gyógyítás”
címmel Beregszásziné Kovács Ágnes terapeuta tart előadást és válaszol a felmerülő
kérdésekre.

Helyszín: a KÜM Nagy Imre téri épületének étterme.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Budapest, 2013. április 15.

Tisztelettel
Szénási Lajos sk.
a KMDSZ elnöke

Melléklet: Az előadó bemutatkozása

Bemutatkozás:
Kovács Ágnes vagyok, “The Reconnection”– “A Kapcsolatteremtés” terapeuta.
Világéletemben azt kerestem, hogyan juthatok el valódi válaszokig az Élet
nagy kérdéseire, és hogyan segíthetnék másokat is efelé. Édesapám indiai és
indonéziai kiküldetésein megélt élményeim, a hagyományos orvoslás keretein
túlmutató módszerek, a transzcendensről és ezotériáról való keleti
világszemlélet erősen hathatott rám a hivatásom választásakor. Az ELTE
Bölcsészkarának elvégzése után a két kisfiammal otthon töltött időt
kihasználva nyílt lehetőségem tovább képezni magam. Először Reiki képzést
végeztem, majd egy könyv lefordítása inspirált arra, hogy párkapcsolati
terápiás módszerekkel foglalkozzam. A hagyományos pszichológia keretein és
lehetőségein túlmutató módszereket keresve jutottam el a Vortex Healing
módszerig, majd a Kapcsolatteremtő Gyógyításig. Sok külföldi kiküldetéseket
megélt gyermekhez hasonlóan mindig is szerettem „híd” lenni kultúrák,
módszerek között, szellemi és lelki értékeket, tudást vinni egyikből másikba
és viszont. Bízom benne, hogy tartalmas és maradandó értéket adhatok át
Önöknek is ezen az előadáson: egy olyan módszer kézzelfogható és könnyű
használatát, amellyel saját maguk is képesek lesznek közvetíteni ezt az
energiát, és segítségére lenni szeretteiknek, s önmaguknak.
A Kapcsolatteremtő Gyógyításról:
E gyógyítási módszer megismerésére kínálok lehetőséget a mostani
előadásban. Nevét az „Élő Mátrix” című filmből vagy a „Kapcsolatteremtő
Gyógyítás” című könyvből talán már ismerhetik. A módszert én hoztam be
Magyarországra, a könyv szaklektora is vagyok. Korábban Reiki és Vortex
Healing gyógyítással segítettem a hozzám fordulókon. Tapasztalatom szerint
ez az új energetikai gyógyászati rendszer messze a legeredményesebb.
Frekvenciái
igen
intenzívek,
szinte
gyúrható
plasztikusságuk
a
szkeptikusokat is meg szokta lepni, ugyanakkor játékosan könnyű
elsajátítani. Erről a kedves hallgatók az előadásom alkalmával igény szerint
saját élményt is szerezhetnek.
Az előadáson mesélek a módszer történetéről, az energetikai gyógyászatról
általában, aktiválom a kezét azoknak a kedves hallgatóknak, akik ezt
szeretnék, tartok egy bemutató kezelést, és Önök is kipróbálhatják, milyen
„játszani” ezekkel a frekvenciákkal.
E korszakváltással feltárult, a tengerentúlon tudományosan is kutatott,
csodálatos gyógyulásokat hozó energetikai terápia befogadóját képessé teszi
arra, hogy ráhangolódjék az Univerzumot átható energiahálóra, és az
Egyetemes Tudattal, a Forrással teremtsen bensőséges kapcsolatot.
Különleges, korábban elérhetetlen intenzitású rezgésszintjei, frekvenciái
stimulálják az öngyógyító képességet, és nagy ívű fejlődést indítanak el a
létezés minden síkján. Hatásosak mind testi, mind lelki elakadások,
problémák esetén.

A „Kapcsolatteremtő Gyógyítás”:


Egészségi gondok, akut vagy krónikus betegségek esetén testi-lelki
síkon támogatja a gyógyulást.



Lelki megpróbáltatások, nehéz életperiódusok során segít talpra állni,
hozzáférést nyitva a saját és a transzcendens erőforrásokhoz.



Kedvvesztettség, kiüresedés esetén föllendíti a személyes fejlődést,
szárnyakat ad magasabb életcéljain beteljesítéséhez.



Átsegít spirituális krízisen, intenzív transzcendens megnyíláskor
hozzájárul ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbá váljunk, és élhetőbb
legyen az élet.



Igazabb, tudatosabb és szeretetteljesebb viszonyokra tesz képessé
családunkkal, párunkkal és a minket körülvevő világgal.



Az „örök keresők” kapcsolatot teremthetnek általa az esetleges
„elveszett ikerrel”, és integrálhatják életükbe az élményt.



A kezelések során a „kérdések kérdésére” választ keresők közelebb
kerülhetnek transzcendens lényegükhöz, személyes, bensőséges és
eleven kapcsolatot alakíthatnak ki az Egyetemes Tudattal, a Forrással,
megnyilvánítva életükben.

Az évek alatt kialakult integrált megközelítésemmel a beindult folyamatot
kísérhetjük, ameddig szükséges a kívánt mélyreható javulás eléréséhez.
Ugyanakkor már egy kezelés is csodákat tehet. A hozzám fordulókat
empátiával, intuícióval, szívből fakadó elhivatottsággal, és számos
sikertörténet bíztatásával fogadom.
Szeretettel várom Önt is, hogy ezen előadásom alkalmával első kézből
megismerhesse
és
megtapasztalhassa
a
„Kapcsolatteremtés”
és
"Kapcsolatteremtő Gyógyítás" áldásos hatásait.

Kovács Ágnes
Tel: 06 20 297 5979

agnesber@freemail.hu

