Puterea Formei ce creează Viaţa

TC Seminare - Klangseminare

OMUL SUNĂ - Klinge Mensch
susţinut de muzicianul Thomas Chochola din Austria
Bucureşti 28-29 august 2010
În cele 2 zile de seminar, domnul Thomas Chochola ne va conduce în lumea vibraţiilor şi a sunetelor
dintr-o altă perspectivă: cu ajutorul fizicii cuantice va demostra legăturile vibraţiilor ritmice ale corpului
uman ( în număr de peste 200) cu dinamica înalt-ordonată a mişcării cosmice.
·
·
·

Fiecare om sună prin vocea lui, într-un mod unic şi incomparabil;
Asemena amprentelor digitale, vocea dezvăluie individualitatea, caracterul şi misiunea vieţii
fiecărui om;
Vocea face posibilă determinarea Tonul individual de bază al fiecărui om;

Cunoaşterea Tonului individual de bază permite fiecărui om să îşi activeze corpul şi
să-şi facă eficient drumul în viaţă.

Sunetul Omului
Fiecare om are un sunet, denumit de domnul Thomas Chochola „Ton individual de bază”(Grundton),
sunet ce este consolidat în jurul vârstei de 18 ani. În baza acestui sunet unic şi personal, oamenii îşi
dezvolta calităţile individuale în viaţă.
Parcurgerea acestui seminar constitue baza pentru şedinţă privată în care la solicitarea personală, domnul
Thomas Chochola vă va determina propriul „Ton individual de bază”. Iar prin cunoaşterea şi utilizarea
ulterioară a acestui Sunet personal( Ton individualde bază), avem la îndemână un instrument valoros,
individualizat şi unic în vindecarea holistică.
Cost participare la seminar 150 euro.
Vă puteţi reţine locul şi asigura participarea prin achitarea avansului de 50% la Doamna Anişoara
Cismaşu tel. 0724-30.30.01; va fi păstrată ordinea înscrierii în ordinea achitării
Programul şi locul de desfăşurare va fi comunicat ulterior înscrişilor.
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ŞEDINŢE INDIVIDUALE - DETERMINAREA
TONULUI INDIVIDUAL DE BAZĂ
Coaching cu muzicianul Thomas Chochola din Austria
Bucureşti 30, 31 august, 1 septembrie 2010
Timp acordat cca 1,5-2 ore de persoană
Cost şedinţă 120 euro
Înscrieri la Anişoara Cismaşu telefon 0724303001 cu achitarea avansului de 50%.
Aceasta sedinţă este destinată lucrului individual cu fiecare solicitant cu scopul determinarii Tonului
individual de bază, ce va fi înregistrat pe un c.d. şi înmânat fiecăruia la sfârşitul sedinţei, împreună cu un
exerciţiu de sunet.
Deasemena veţi afla care este impactul în viaţa de zi cu zi a Tonului personal.
Utilizând zilnic Tonul individual de bază într-un exercitiu special de sunet ce îşi are originile într-o
străveche tehnică originară din India:
§ vă acordaţi corpul la frecvenţa lui de origine;
§ vă curăţaţi profund şi durabil canalul psiho-energetic dintre ombilic şi mijlocul frunţii;
§ vă puteţi dizolva blocaje psihico-emoţionale acumulate din perioada copilariei până în prezent;
§ vă puteţi face eficient drumul în viaţa
Scurtă biografie
Thomas Chochola este născut în Austria, regiunea Waldviertel, în anul 1959.
De profesie inginer constructor, studiază din pasiune psihologia şi muzica la Viena, pianul şi saxofonul
fiind instrumetele pe care le aprofundează în timp. TC Compune muzică ambientală.
Fondator al TC energy design, îşi „compune” la pian creaţiile din sticlă, carafa Alladin fiind piesa
regăsită sub sloganul „Puterea Formei ce creează Viaţa”.
Alte calificări/ certificări
- expert feng shui pentru arhitectură
- certificat Lüscher în psihodiagnostic medical după culoare
- diplomă MMC - coach pentru multimedia şi marketing

www.TCenergydesign.com
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