
Vážení a milí příznivci školy plnění přání. 
Vítáme vás v novém roce 2019.

Rok 2019 bude rokem čísla tři, které nám vnese do života 
touhu po vzdělávání, kreativní nápady a všeobecnou různoro-
dost. 
Budeme víc toužit po intelektuálních stimulech, jako jsou knihy, 
chytré filmy, kulturní výstavy nebo zajímavé přednášky.
Bude v nás převažovat jakási kultivovanost, touha vědět více. 
Více lidí se rozhodne pustit se do vzdělávání a třeba i "na stará 
kolena" zamířit do škol naučit se věcem, po kterých dlouho 
toužili.

Čínský hoČínský horoskop na rok 2019 předpovídá bohatství a 
štěstí, je ve znamení Vepře a oficiálně začíná dne 5. února 
2019. 
Vepř je pozitivní, činorodé a aktivní znamení, a tak na sebe v 
roce 2019 přitáhne úspěch téměř v každé oblasti života. 
Je to víceméně šťastný a pohodový rok téměř pro všechna 
znamení zvěrokruhu!

Proto bychom vám všem chtěli popřát do nového roku spousta Proto bychom vám všem chtěli popřát do nového roku spousta 
nabitých užitečných vědomostí, plno radosti a spokojenost 
po celý rok 2019!

Přemýšlíte o dárku pro svou drahou polovičku? 
A co takhle splnit sen vaší polovičky se školou 
plnění přání formou kurzů školy plnění přání?

Obdarujte svou drahou polovičku společným zážitek 
v podobě našich kurzů 1+1 zdarma!

Ke každému kurzu, který si objednáte v období od 1. 2. Ke každému kurzu, který si objednáte v období od 1. 2. 
2019 do 28. 2. 2019 získáte místo v kurzu pro druhou 
osobu zdarma!

Stačí při vyplňování údajů v košíku připsat do Poznámky 
heslo: AKCEVALENTYN 1+1 a poté požádat o dárkový 
poukaz na email info@skolaplneniprani.cz.
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Módní workshop – začátek 23. 2. 2019 – obdarujte svoji 
přítelkyni výjimečným zážitkem stráveným dnem na módním 
workshopu s kamarádkou/maminkou/dcerou

Na workshopu nás čeká vyplnění stručného dotazníku, ve 
kterém se zamyslíme nad vnímáním sebe sama v oblasti mody. 
Následně budeme konzultovat tento dotazník a vytvoříme 
si inspirační koláž z fotek z módního časopisu. Naučíme 
se barevnou typologii osobnosti, kombinování barev se barevnou typologii osobnosti, kombinování barev 
a působení barev na naši psychiku a okolí.
Probírat budeme typologii postav a seznámíme se 
s jednotlivými módními styly a výběrem vhodných doplňků.

Relaxace s imaginací – začátek 20. 2. 2019 - pro duševní 
pohodu pro oba – obdarujte sebe a svoji drahou polovičku 
relaxací a duševní pohodou na našem workshopu.

Naučíte se uvolnit napětí, což je to životně důležité. Tělo a mysl 
potřebují být volné a průchodné, aby životní energie mohla 
volně proudit.
Naučíte se několika metodám relaxace (re-laxare , lat., - znovu- Naučíte se několika metodám relaxace (re-laxare , lat., - znovu- 
volný). Relaxace je součástí duševní hygieny. Je způsobem 
vnitřní očisty a měla by být stejně samozřejmou součástí 
kulturního žití, jako je hygiena tělesná.
Naučíte se jak v relaxovaném stavu těla i mysli pracovat s 
mocnými nástroji – vizualizací a imaginací.

Tvorba módních doplňků – začátek 24. 2. 2019 - pro pří-
telkyni s kamarádkou - obdarujte svoji přítelkyni výjimečným 
zážitkem stráveným dnem na našem workshopu 
s kamarádkou/maminkou/dcerou.

Budete mít možnost si vyrobit záložky do knih, přívěsky, 
klíčenky, podložky, etue, obaly na telefon a dekorativní 
předměty do vašeho interiéru nebo jako dárek pro své blízké. 
Naučím vás tvořit krásné módní doplňky, a to brože, čelenky, 
spony, náušnice, náhrdelníky, náramky s použitím kůže jak 
přírodní, tak i umělé.
Probudíte v sobě fantazii, dozvíte se mnoho zajímavého, 
a to vše v přátelském prostředí.

Vybírejte
 z našich

 kurzů:



Umění doteku a šťastné partnerství 
– začátek 26. 2. 2019 

Pro šťastné partnerství pro oba – obdarujte sebe a svoji drahou 
polovičku výjimečným zážitkem a naučte se umění doteku 
na našem workshopu.

Na workshopu vkročíme do tajů doteku a poskytneme tělu 
i duši nové vjemi duši nové vjemy.
Workshop rozšíří vaše obzory a prohloubí prožitek sebe sama 
skrze vaše hmatové úkony. Dozvíte se jak důležité a přínosné 
je naučit se dotek nejen vědomě dávat, ale i přijímat. Informace 
a nabyté zkušenosti z workshopu si vezmete se sebou a obo-
hatíte jimi svůj život i svých blízkých.

Všechny uvedené kurzy a mnoho dalších najdete 
na našich stránkách 

www.skolaplneniprani.cz

Nejste si jistí, zda byste správně 
obdarovali svou drahou polovičku? 
Nevadí, pro ty z vás zde máme dárkový 

Valentýnský poukaz 
v hodnotě 500 KČ.

Stačí požádat o dárkový poukaz 
na emailu: na emailu: 
info@skolaplneniprani.cz.

Vybírejte
 z našich

 kurzů:

Dárkový 
poukaz



Michaela Sklářová 

Profesionální lektorka čínských cvičení čchi-kung a tao meditací. 
Autorka vzdělávacích konceptů Živý čchi-kung, škola přírodní léčby 
a Tao ženy, které jako jediné certifikované programy u MŠMT 
tohoto druhu v celé ČR se specializací na vzdělávání budoucích 
lektorů, žen a mužů, škol a firem formou cvičení čchi-kung 
a meditací, dále na rodinné a partnerské poradenství, ozdravné a meditací, dále na rodinné a partnerské poradenství, ozdravné 
programy a jógové pobyty na Bali.  

Ráda propojuje moderní způsoby života s učením tradic Východu 
a čínské medicíny za účelem kultivace sebe sama a života 
ve všech oblastech - zdraví, 
vztahy, práce, sexualita, 
nalezení životní cesty. 
Ráda tyto poznatky přináší Ráda tyto poznatky přináší 
otevřeným lidem, do škol, firem
a institucí, které mají zájem 
o vyrovnaný, spokojený 
a harmonický život.

Její motto: ”Nikdy se nevzdávej
a miluj vše, co v životě přichází!"

Michaela vede kurz Michaela vede kurz 
5 elementů-5 cviků-5 kvalit života.

Kateřina Sanislová Dis. 

Kateřina je módní návrhářka, která 
vystudovala Střední průmyslovou 
školu oděvní obor návrhářství 
a poté Vyšší odbornou školu 
oděvního návrhářství v Praze, 
na které prohloubila své znalosti na které prohloubila své znalosti 
z oblasti mody. Měla příležitost 
zúčastnit se stáže v Anglii 
na Birmingham Metropolitan 
College. V roce 2013 otevřela 
vlastní ateliér, ve kterém pracuje 
s každou klientkou individuálně 
na výběru a zhotovení vhodného na výběru a zhotovení vhodného 
modelu. Ráda pracuje s lidmi 
a předává své poznatky a vjemy, 
které by ráda předala 
i prostřednictvím svých workshopů.

Kateřina vede Módní workshop, 
aneb sluší mi to?

Jan Karásek

Honza je psychoterapeut, kouč a lektor sebezkušenostního 
výcviku LifeDynamic, vede skupinové konstelace, vyučuje relaxaci 
a jejímu přínosu pro kvalitní život, pořádá a lektoruje kurzy 
Sebepoznání s koňmi a Meditace pod plachtami (jachting). 
TTo vše pro jednotlivce, skupiny i firemní zákazníky. Mezi jeho 
zájmy patří sportovní jezdectví, divoká voda, oceánský jachting, 
MTB a dálkové bruslení. Vede i kurzy jachtingu a vodácké výcviky 
pro KČT.

Honza vede kurz Relaxace s imaginací.

Seznamte
 se 

s našimi 
lektory


