
         Když se podíváte na podklad tohoto letáku, najdete 5 profilů obličejů? O řešení si popovídáme v kurzu čarování. 

VÁŽENÍ  RODIČE, PRARODIČE.  MILÉ MAMINKY! 
 

Všichni máme málo času.   
Málo času podporuje stresové stavy.  
Stres způsobuje bolesti těla, vznik nemocí.  
Bolest a stres způsobuje vnitřní nespokojenost.  
Nespokojenost se projevuje ve vztazích; hlavně s nejbližšími.  
Nespokojení a vystresovaní rodiče přenáší svůj neklid i na své děti.  

 
Co pomůže? 

 
ZÁKLADNÍ KURZ ČAROVÁNÍ 

pro rodi če, děti a jejich tety, strýce, prarodi če 
 

Zahrajeme si na mocné kouzelnice a odvážné čaroděje. 
Vyrobíme si kouzelné hůlky, které účinně pomáhají v boji s bubáky, 

nemocemi, prostě s problémy všeho druhu. 
 

 
Vždyť všichni jste se narodili s obrovskou sílou a vynik ajícími schopnostmi, jak se 
vypo řádat se všemi problémy. Spole čně najdete poklady skryté v nitru. Pomocí her, masáží  
se vydáte na cestu jak lépe zvládat nespokojenost, stres, bolesti páte ře, hlavy, žaludku u 
malých i velkých  kouzelník ů. 
Pro odblokování vztahových problém ů doma i v práci čarodějky využívají magie arteterapie; 
tedy kouzelné malování, šamanský tanec, živé divadl o. Objevíte neomezenou sílu p ředstav, 
radost z tvo ření, spole čného pohybu s d ětmi. Nau číte se pravidl ům kouzelných formulí, jež 
přispívají k nalezení řešení nebo ke spln ění každého p řání. 

 
Přijměte pozvání na čarovný víkendový pobyt v krásném prost ředí podzimní Vyso činy. Je 
pro vás p řipravena chata Studnice v malebné vesni čce jménem Studnice, 7 km od Nového 
Města na Morav ě. Pokoje jsou vybavené sprchovými kouty a WC.  
Stravování formou polopenze, v restauraci chaty si lze dát i ob ěd. Kucha ř umí p řipravit 
dobrou krmi i pro malé kouzelníky.  

 
Termín:   pátek 13. - 15.11.2009  Pobyt je možné si prodloužit.  
Cena pro dospělého:   1.250,- Kč  
Cena pro dítě do 10 let:       950,- Kč   
Cena zahrnuje ubytování, polopenzi a program. 
Záloha 700,- Kč za osobu je splatná do 7. 11.2009 na účet GEMB 166016467/0600. 

 
Co si mají vzít kouzelníci s sebou:  

 
Oblíbenou hra čku (nejlépe v ětší plyšovou) + čarodějný klobouk pro dít ě i rodi če, 
karimatky, 2 ru čníky na cvi čení (rodi č + dítě), láhev na vodu, pastelky, vodovky, 
štětce, kapesní n ůž, zbytky make-upu (tužky na obo čí, rtěnky, stíny). 
Oděv na: výlet, cvi čení, malování. 
 
 
Těšíme se na čarování s vámi ! 
 
     Kateřina Kopřivová   Mgr. Blanka Urbánková 
     trenérka her a MMT   psychosomatička 
     čarodějka pamatování  kouzelnice pro tělo i duši 

                                                                      tel.: 777 890 135                               tel.: 602 766 618 
            Přihlášky pošlete na mail:                 k-koprivova@seznam.cz     nebo      blanka.urb@email.cz 
 


