
 

 

 

 
 

Kranio-sakrální biodynamika - roční škola 
 

 

 

 

Datum konání:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roční škole kranio-sakrální biodynamiky je učivo rozděleno na teorii a praxi. V každém semináři se 

zaměříme na určitou oblast, které se podrobně věnujeme. Učíme se základy anatomie, nervového systému, 

pochopíme, jak všechny orgány pracují. Naučíme se mnoho hmatů určených k odstranění napětí v těle. Touto 

metodou můžeme léčit různá traumata z dětství. Bude to i práce na osobním rozvoji.  

 

Po absolvování roční školy opravdu všemu rozumíte a můžete se pustit do vlastní práce se skutečnými klienty. 

 

Po absolvování roční školy každý účastník získá certifikát a je dostatečně připraven na vykonání svojí práce. 

Vhodné pro všechny, kteří se chtějí naučit vnímat energii těla a jeho uzdravující procesy. Učíme se v malém 

počtu, aby se lektorka mohla všem dostatečně věnovat. 

 

 
 

Průběh roční školy: 

1 x v měsíci dva dny, 10 seminářů (10 měsíců). 

Termíny jsou upřesněny na začátku roční školy po vzájemné dohodě.  

 

Datum konání:  Termíny budou upřesněny 

Místo konání:  Školící centrum JMkosmetik 

   Litvínovská 609/3, Praha 9 

Cena:   3.800,- Kč za 1 dvoudenní seminář  

Lektor:   pí. Debrecéni  

Kód pro objednání:  SE22 

 

Přihlásit se můžete na níže uvedených kontaktech: 

 

Miloslava Jehličková  

Tel.: +420 602 469 553  

E-mail: jehlickova@jmkosmetik.cz 

Eva Kotorová  

Tel.: +420 777 046 999  

E-mail: kotorova@jmkosmetik.cz 

 

Po uhrazení vystavené faktury je místo na semináři rezervováno. 
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Lektor: Adina Debrecéni 

                  Vzdělání 

 Střední Pedagogická Škola ve Stříbře u Tachova 

 Dálkové studium Vysoké školy Pedagogické v Plzni 

 

Kurzy 

 IFFA trenér Aerobic 

 Kurz sportovních masáží – Institut Palestra v Praze 9 

 Kurz baňkování – Institut Palestra v Praze 9 

 Kurz zdravotní, tělesné výchovy – Institut Palestra v Praze 

 Kurz reflexních masáží “Julius Pataky“ v Praze 6 

 Kurz lymfatických masáží u MUDr. Hutnnerové v Karlových Varech 

 Kurz kosmetické péče na Střední odborné škole v Karlových Varech                                 

 Neinvazivní laser technika 

 Školení přístrojové kosmetiky „SORISA „ 

 Kurz kranio-sakrálních masáží v Praze 9 

 Dvouletý výcvik kranio-sakrální biodynamiky v Praze 

 

Profesní praxe 

 Soukromé Studio IQ v Mariánských Lázních – masér 

 Laser Studio Asklepion MUDr. Šmuclera v Mariánských Lázních – specialista 

na tělové programy 

 Laser Studio Asklepion MUDr. Šmuclera v Praze – vedoucí oddělení 

kosmetiky 

 Primavera Andorrana s.r.o. v Praze – ředitel školícího centra v oboru 

kosmetiky a estetiky 

 Germaine de Capuccini v Praze – ředitel školícího centra 

 OSVČ - vlastní studio v Praze 

 

 

 


