
Vánoce se blíží a vy stále přemýšlíte čím 
obdarovat své nejbližší?

Využijte akci naší Školy plnění přání a obdarujte své blízké 
společným zážitkem v podobě našich kurzů 1+1 zdarma!

Ke každému kurzu, který si objednáte v období od 22. 11. do 
31. 12. 2018, získáte místo v kurzu pro druhou osobu zdarma!
Stačí při vyplňování údajů v košíku připsat do poznámky heslo: Stačí při vyplňování údajů v košíku připsat do poznámky heslo: 
CHCI 1+1 a poté požádat o dárkový poukaz na email 
info@skolaplneniprani.cz.

Ti z vás, kteří tíhnou k umění a především k malbě, budou 
potěšeni těmito workshopy: 

Malba akrylem (3. 12. a 6. 12. 2018)
Na tomto workshopu se můžete těšit především na 
základy malby akrylem, ukázky, malbu pražského motivu 
na plátno a ve druhém termínu pak pokračování malby 
akrylem, zdokonalení techniky, dokončení obrazu a 
konečné foto.konečné foto.

Malba olejem (10. 12., 13. 12. a 17. 12. 2018)
Zde vás čeká povídání o barvách, plátnech i jiných 
podkladech pro malbu – jejich příprava, základní kresba 
(krajina dle předlohy), míchání a použití barev, podkladová 
malba. 

Abstraktní malování obrazů a mandal 
ppro začátečníky (6. 12. a 20. 12. 2018)
Cílem workshopu není přesnost a důkladnost tvarů, je jím 
hravá tvořivost s barvami a tvary, které vystupují 
z tmavého pozadí a vytvářejí větší plasticitu obrazu.
Budete tvořit kontrastní obrázek jednoduchou metodou, 
kterou si můžete doma kdykoliv sami zopakovat, protože 
už budete vědět jak na to.
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Známe to všichni, bolest hlavy a krční páteře nás 
omezuje téměř každý den. Těm, kteří chtějí znát 
techniku, jak si od bolesti pomoct, nabízíme 
workshop: 

Jak na bolesti hlavy a uvolnění krční páteře 
(3. 12. 2018)
Naučíte se, jak se pomocí reflexní terapie a dalších 
jednoduchých manipulací a doteků zbavit bolestí hlavy či je jednoduchých manipulací a doteků zbavit bolestí hlavy či je 
zmírnit a jak ulevit problémům s krční páteří a ramenními pásy. 

Pojďme se společně naučit IT umění, které nám 
může ulehčit plno trápení a vzácný čas:

Workshop Microsoft Office (5. 12. a 12. 12. 2018) 
Po absolvování tohoto workshopu získáte znalosti z aplikací MS 
Word (textový editor), MS Excel (tabulkový procesor) a 
MS PowerPoint (tvorba prezentací). Budete schopni vykonávat 
běžné i náročnější kancelářské práce na počítači.

IT IT kouzelník – efektivnější práce s mobilem a počítačem 
(7. 12. a 14. 12. 2018)
Naučíte se umět zapisovat si poznámky hlasem rovnou na 
schůzce nebo cestou z ní. Naučíte se, jak mít všechny klienty, 
určité skupiny, případně rodinu přehledně na jednom místě. 
Získáte dovednost psát SMS 2x rychleji a přitom pohodlně. 
Zjistíte jak mít z telefonu motivační nástroj pro svůj tým, 
spolupracovníkspolupracovníky, ale i pro řízení rodiny a různých akcí.

Zajímá vás, co přijde v novém roce? Chcete se 
naučit porozumět tajům věštění?

Tarot a výklad karet pro začátečníky a mírně 
pokročilé (7. 12. a 14. 12. 2018)
Seznámíte se s různými druhy karet. Postupně si vysvětlíte 
významy všech 78 karet. Naučíte se, jak pokládat správné významy všech 78 karet. Naučíte se, jak pokládat správné 
otázky i na co si dát pozor. Ukážete si různé typy rozložení 
karet pro různé životní situace.Zažijete hodně praktických 
výkladů na vaše témata.
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Ztrácíte občas energii a říkáte si, už nemám sílu, 
nevím jak vstát a najít sám sebe? 

Energie v nás (8. 12. 2018)
Výuka Energie v nás je určena široké veřejnosti, která se zde 
může seznámit se základním propojením vesmírných sil 
s člověkem, dokáže navést na propojení člověka s vesmírným s člověkem, dokáže navést na propojení člověka s vesmírným 
doprovodem a ukázat, jak si udržet vlastní sílu i cestu ke svým 
vlastním schopnostem. Základní energetický systém v nás 
i kolem nás nám umožní bezpečněji žít v tomto životě a lépe se 
orientovat v této společnosti. 

Epigenetika, aneb jak zkrotit neposlušné geny 
(10. 12. 2018) 
Co je genetika, to většina z nás tuší.Co je genetika, to většina z nás tuší. Ale epigenetika? Je to 
poměrně mladý vědní obor, který se zabývá tím, co a za jakých 
podmínek geny spouští. Geny se totiž neumí samy vypnout ani 
zapnout. Můžeme tedy geny různých onemocnění samy 
vypnout? Pokud ano, tak Jak? To se dozvíte na workshopu 
Epigenetiky. 

Výchova úspěšného školáka dle metody NLP 
(11. 12. 2018)
Každého z nás rodičů při výchově své ratolesti už mnohokrát 
určitě napadla otázka: Vychovávám svého potomka správně? 
Bylo toto rozhodnutí správné?
Často si říkáte: „Určitě je to mnou, nerozumím mu, dohání mě 
k šílenství, co mám dělat?!“ Všechny vaše obavk šílenství, co mám dělat?!“ Všechny vaše obavy, otázky ohled-
ně výchovy probereme na kurzu Výchova úspěšného školáka 
dle metody NLP.

Přeprogramuj si mozek na efektivní hubnutí 
metodou NLP (13. 12. 2018)
Snažíte se zhubnout, ale nedaří se vám to? Stávají se vám 
denně situace, které vás donutí rozbalit svůj oblíbený pamlsek, i 
když víte, že to není správné? Nedokážete se vzdát svých zlo-
zvyků v pojídání oblíbených jídel, sušenek či čokolád? Pokud 
máte chuť se těchto zlozvyků jednou provždy zbavit a docílit tak 
vašeho cíle, ať už se jedná o hubnutí nebo odstranění zlozvyků, 
neváhejte a přihlaste se.
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Emoční zpěv (12. 12. 2018)
V každém z nás denně proudí spousta 
různorodých emocí. Ne vždy však dáme všem emocím takový 
průchod a prožijeme je tak, aby se v nás nenakumulovaly.
Cílem našeho setkání bude propojení hlasu s emocemi.

Umění doteků a šťastné partnerství (11. 12. 2018)
Víte, že ženské tělo potřebuje jiný dotek, než mužské tělo? Víte, že ženské tělo potřebuje jiný dotek, než mužské tělo? 
A víte, že když nevíme JAK, KUDY a PROČ dotek poskytovat 
a dávat, něco nám stále chybí? A že i v doteku je jistá 
inteligence, protože když ho dáváme jen tak 
instinktivně, a nebo nedáváme vůbec jsme 
nespokojení, frustrovaní, naštvaní a smutní? Na všechny tyto 
otázky dostanete vysvětlení.

CELÝ TÝM ŠKOLY PLNĚNÍ PŘÁNÍ BY VÁM VŠEM CHTĚL VELICE PODĚ-
KOVAT ZA PODPORU V LETOŠNÍM ROCE. 

ČEKÁ NÁS JEŠTĚ DLOUHÁ CESTA K VYSNĚNÝM CÍLŮM, ALE PEVNĚ 
VĚŘÍME V JEJICH NAPLNĚNÍ.

PROTO BYCHOM CHTĚLI SAMOTNÉ ŠKOLE, ALE I VÁM POPŘÁT KRÁSNÉ 
VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU 2019 MNOHO ÚSPĚŠNÝCH DNÍ. 

Krásné a veselé Váš tým Školy plnění přání!

Všechny výše uvedené kurzy a data konání najdete na našich stránkách:

www.skolaplneniprani.cz
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