No resttraints jóg
ga
Jarní de
etoxikační víkkend zahájím
me jógou, p
při které se naučíte neje
en dýchací ttechniky k odbourání
o
stresu a protažení ce
elého těla bě
ěhem chvíle, a také sekvencemi, kterré pořádně̌ roozproudí kre
ev a zbaví
ádoucích tox
xinů a streso
ových nánossů. Na chvílii opustíme ssvé role, zbavíme se
tělesné orgány nežá
o s myslí hra
avým a příjem
mným způsobem.
zábran a spojíme tělo

Společné vaření
Většina z nás, zaměstnaných a časově
č
vytížeených žen, touží
t
zdravě jíst. Chcemee-li to však zavést
z
do
praxe vššedních dnů,, připadá ná
ám to mnoh
hdy velmi ná
áročné. Ve skutečnosti
s
tto může býtt snadné,
zábavné – a velmi do
obré  Chcete se cítit fit?? Na kurzu vaření
v
se dozvíte, jak se vvyhnout jarní únavě a
o absolvován
ní kurzu bud
dete vědět, jaké
j
potravinny vám při kulinaření
k
být plni energie po celý den. Po
dnoduchých receptů,
r
kterré zvládnete vykouzlit
usnadní v kuchyni živvot, a získáte spoustu ryychlých a jed
ještě pře
ed tím, než domů
d
dorazí přítel/ manžeel/děti.

Osobníí volno, rellax - KOUČ
ČINK
Ranní F
FRESH
Rozproud
děte po rán
nu energii čerstvými
č
šťťávami, zdra
avými čaji a ovocem. U toho si příjemně
protáhně
ěte tělo.

Zázračná rozcvič
čka
Víte, jakk se dávní vlá
ádci udržovali mladí a v ttakové kondici, že je pod
ddaní považoovali za bohy
y? Tajnou
u jógou. Je zábavná,
z
cviččí se ve stojee, ve společn
ném kruhu a s vnitřním nnaladěním do
o úsměvu
súfijskou
na tváři.

Hubnuttí a detoxiikace s NL
LP
V životě existuje mn
noho situací,, kdy si přejjeme vypada
at štíhlejší a krásnější. A většinou saháme
s
k
s
do ba nabízí, a které jsou pro nás finan čně dostupn
né. Někdo
různým možnostem, které nám současná
e výživového poradce, ně
ěkdo sáhne p
po krabičkové dietě nebo
o nějaké "zarručené" dietě
ě, další si
si najme
zaplatí více či méně invazivní
i
zák
kroky, někdo si najde jiný
ý způsob toho, jak bude ppracovat na snižování
mů, a někdo se stále ješttě nerozhodll, po jaké ce
estě se vydá. Ať už se nnacházíte v jakékoli
j
z
kilogram
těchto ka
ategorií, uvě
ědomte si, že
e to naše myysl ovládá naše tělo, a po
okud se ji nauučíme ovláda
at, tak už
nemusím
me nikdy drže
et žádné dietty.
Pomocí vvelmi prakticckých NLP technik si nasttavíte svoje reálné
r
váhov
vé cíle - a doosáhnete jich
h. Naučíte
se účinn
né strategie a přeprogram
movací techn
niky, které potřebujete, abyste
a
změnnili svůj vztah
h k jídlu i
samy k ssobě.

Mentállní kondice
e
Seminář věnovaný péči
p
o naši hlavu. Zjistít
íte, jak může
ete rozvinou
ut vlastní tvoořivost, jak si udržet
̌
ř
náročn
né a dlouho
odobé úkoly
y. Dozvíte sse, jak si optimálně
o
schopnost soustřediit se, jak řešit
ovat a prožít
ít běžný praccovní den, cchcete-li si udržet
u
nadhled, výkonnoost a chuť do
d práce.
strukturo
Získáte ttipy, návody a techniky do
d praxe.
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Pilates
s
Zaměřím
me se na pod
dporu detoxik
kace pomocí dýchání, zpe
evnění pánev
vního dna a ploché bříšk
ko. Vše se
naučíme
e v originální,, původní ve
erzi, ze kteréé vychází vše
echny novodo
obé směry a modifikace - budete
tak znát jejich princip
p a s jistotou
u si správně zacvičíte dom
ma i na jakékoliv lekci. A prozradíme vám, jak
si efektivvně zacvičit bez
b cvičení 

Mornin
ng flow jóg
ga
Základem
m této jóga lekce je prota
ažení celého těla díky lad
dným pohybů
ům, které jsoou nám žená
ám vlastní
a nastarrtují nejen ce
elý den, ale také naši vn
nitřní energii ve kterýkoli okamžik vvašeho dne. Společně
propojím
me sílu pozitivvní myšlenky
y s fyziologií ttak, že stres a únavu už nebudete znnát.

Jarní o
očista a nov
vé starty
Síla, kterou přináší jarní období, pomáhá zbaavit se nepo
otřebného a otevírá prosttor novým začátkům.
z
m její dynamiky se v jednotlivých živo
otních oblaste
ech vše daří snadněji a s lehkostí. V semináři
Využitím
odle Feng-Sh
hui, které proopojíme s te
echnikami
se naučííme využívatt energii záklladních pěti elementů po
Energetické psycholo
ogie EFT tak,, abyste je um
měla aplikov
vat ve svém životě.
ž
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