
                                                             
Asociace INSPIRÁLA Vás zve na: 

SEMINÁŘ PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O VLASTNÍ ROZVOJ, O POHODU A ZDRAVÍ V 

RODINĚ, PRO TERAPEUTY, MASÉRY, LÉKAŘE, PRO PRACOVNÍKY S POSTIŽENÝMI 

OSOBAMI… 

 

Terapeutka a instruktorka metody Metamorfní technika a 
badatelka v oblasti prenatálního vývoje, uvolnění bloků a práce s energiemi  

 

JITKA TŘEŠŇÁKOVÁ 
Vás provede prohloubením metody MT  

 

METAMORFNÍ TECHNIKA II. 

           UVĚDOMĚNÍ  
aneb 

CO SE DĚJE V PRENATÁLU?  

 

Kdy:      23.10.2016 

Kde:   BRNO - Bohunice, CVC (Centrum Volného  

          Času), Lány 3 

 

 Jak prenatální vývoj ovlivňuje zdraví a charakter člověka, praktické 
příklady. 

 Jaké vlivy působí na kvalitu prenatálního vývoje. 

 Co ovlivňuje formování základní struktury - matrice  budoucí lidské 
bytosti?  

 Provázanosti a principy vzniku a vývoje člověka. 

 Kořeny ovlivňující naše zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace a 
vůči druhým lidem.    

 Spojitosti vývoje člověka na úrovni hmotné (fyzického těla) a nehmotné 
(vědomí).   

 Jak se v průběhu prenatálního vývoje formuje fyzické tělo, emoce, 
psychické zdraví a životní vzorce. 

 
MT je výjimečná a zároveň jednoduchá a příjemná metoda pro uvolnění bloků 
vzniklých z traumat, strachů a stresů vytvořených v průběhu prenatálního vývoje a při 
porodu, kdy se formuje základní struktura - matrice naší bytosti. Tyto bloky nevědomě, 
ale silně ovlivňují naše zdraví a blokují a omezují náš přirozený stav bytí a kvalitu a 
kvantitu naší životní energie.  
Uvolnění bloků zlepšuje zdraví, přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emocionální 
vyrovnanosti. Mění omezující duševní vzorce a umožňuje plně využít vlastní potenciál, 
talenty a tvořivost. 
 
 

PROGRAM: Teorie, praktické příklady, praktické provedení technik 



 vliv kvality početí, prenatálního vývoje a porodu na formování člověka 

  vliv prenatálních traumat na vytvoření pouta mezi matkou a dítětem 

 psychosomatická mapa souběžného vývoje těla a vědomí 

 propojení mysli a těla 

 prenatální schéma vývoje a systém tělesných čaker 

 úrovně ovlivňované prenatálním vývojem a jejich vztah k jednotlivým fázím 
prenatálního vývoje (úroveň fyzická, emoční, mentální, chování) 

 AKTIVNÍ MEDITACE PRO KONTAKT S VNITŘNÍM VEDENÍM 

 MOŽNOSTI VLASTNÍHO POTENCIÁLU V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ 

 SCHÉMA POČETÍ jako praktika pro uvedení čehokoliv do plného 
potenciálu 

VĚDOMÝ ŽIVOT JE ZÁKLADEM PRO UZDRAVENÍ NA VŠECH 

ÚROVNÍCH. 

Začátek programu v 10.00 hod. ukončení v 18 hod. V programu je hodinová 
pauza na oběd. 
 

                               PŘÍSPĚVEK ZA KURZ Kč 1.490,-  

Záloha Kč 500,- k úhradě předem, doplatek na místě při registraci na kurz. 
 
ÚČASTNÍCI KURZU OBDRŽÍ TIŠTĚNÝ DOKUMENTAČNÍ MATERIÁL A CERTIFIKÁT O 

ABSOLVOVÁNÍ KURZU MT 

 
Přihlášky a informace ke kurzu: 

 

                     Ivana Kailerová tel.737138481 

 e-mail kailerova@seznam.cz 

č.ú.670100-2213182126 

 
Prosím o telefonické přihlášení (nejlépe v odpoledních hodinách od 17hod. ) 

nebo e-mailové přihlášení a poté zaslání zálohy 500,-kč za kurz nejpozději měsíc 

před akcí na účet viz výše. Zaplacením zálohy máte jistou rezervaci na kurzu, 

počet míst je omezen. Doplatek 990,- kč na místě v den konání kurzu. Po 

obdržení částky pošlu e-mail .Prosím tedy o e-mailovou adresu, k zaslání 

případných změn ohledně kurzu a dalších informací před kurzem. Dále 

prosím o podrobné pročtění informací ohledně storna v případě nemoci, 

zrušení rezervace několik dní před akcí na stránkách Inspirály. 

 

 
Knihy o uvolnění bloků, o síle myšlenek a vědomého života a mnoho 

dalších najdete na 
www.eugenika.sk – www.eugenika.cz 

 
Na kurze bude k dispozici první kniha o metamorfní technice v českém jazyce – 

JEMNÁ MASÁŽ – METAMORFNÍ TECHNIKA - Aline Gruber Keppler 
a kniha o očistě všech součástí člověka - DOKONALÁ OČISTA TĚLA – Genadij 

Malachov 
 
K dispozici budou také italské aromaterapeutické oleje VÍLY – ELFI – ANDĚLÉ 

– ESEJCI 

mailto:kailerova@seznam.cz
http://www.eugenika.sk/


 
 


