Celodenní prožitkový seminář a přednášky

START DO ŽIVOTA
PRENATÁLNÍ OBDOBÍ - METAMORFNÍ TECHNIKA
„MOTÝLÍ MASÁŽ“ – HYPNOPOROD

Semináře
Plzeň, Rooseveltova 15, Mystique
neděle 29. 5. 2016, 9.00 – 16.00, 1 150,- Kč
sobota 25. 6. 2016, 9.00 – 16.00, 1 150,- Kč
Prenatální období - období vývoje dítěte v matčině lůně, je velmi důležitým
úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také
psychicky. Je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny.

Metamorfní technika - „Motýlí masáž“ je příjemná a relaxační metoda pro
uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše
životy. Seznámíte se, na jakém principu vlastně Metamorfní technika funguje, jaké má
dosahy, co se děje během a po aplikaci a také jaké změny mohou ve vašich životech
nastat.

Hypnoporod a jeho techniky mohou změnit váš pohled na samotný porod a jeho
průběh. Dozvíte se, s jakými technikami se při Hypnoporodu pracuje, jaký vliv má
Hypnoporod na matku a dítě v době těhotenství i za porodu. Bude vám vysvětleno, jak je
možné se zbavit strachu z porodu a dozvědět se velmi cenné informace, o tom, jaký vliv
může mít porod na matku i dítě. Cílem je, aby těhotenství i samotný porod, byly krásným,
radostným a v klidu a lásce prožitým obdobím a nezapomenutelným okamžikem.

Přednášky
Zde se můžete seznámit a trošičku nahlédnout do obsahu celodenního praktického
a prožitkového semináře.

Knihkupectví ŠTĚSTÍČKO
Náměstí Republiky 21, Plzeň
úterý 3. 5. 2016, 18.15 –19.30
Vstupné 50,- Kč

Centrum ENERGY
Dominikánská 15, Plzeň
středa 11. 5. 2016, 17.00 – 18.15
Vstupné 50,- Kč

Přednášky a semináře pro vás připravily
Ing. Vladislava Břachová
Miluji a věnuji svoji pozornost dětem, obdivuji a s velkou úctou vnímám staříčky, mám
ráda lidi a Život. Nabízím různé druhy terapií a masáží a hlavně jsem žena, která vnímá
život v souvislostech. Více na www.zivotvsouvislostech.cz.

Bc. Alexandra Fialová
Smysl své práce porodní asistentky vidím v podpoře žen, aby se na základě pravdivých
informací mohly samy rozhodovat i o tom, jak přivedou své dítě na svět a aby si ženy matky, dokázaly vzít zpět svoji vlastní sílu i odpovědnost. Mým cílem je být nápomocna
jemného a šetrného porodu pro matku i dítě.

Na semináři je počet míst omezený, je nutné se přihlásit předem.
Podrobnější informace získáte a přihlásit se
můžete na následujících kontaktech:
+420 774 705 755, vladka.brachova@seznam.cz nebo
+420 773 501 963, asanfia@seznam.cz.

www.zivotvsouvislostech.cz

