
 

 

 

 
 

Kranio-sakrální biodynamika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

je jemná manuální technika, která je vhodná k řešení fyzických a psychických problémů. 
 

Zkusme si přeložit dvě slova KRANIUM je latinsky lebka, SAKRUM je latinsky kost křížová. Naše lebka  

a kost křížová je spojena páteří.  V naší páteři teče mozkomíšní mok. Mozkomíšní mok má na starosti naši 

chemickou rovnováhu, chrání naši páteř před nárazy má vodivou schopnost předávat informace do celého těla. 

V momentě, kdy se s naším tělem děje něco nepříjemného předává mozkomíšní mok informaci do mozku.  

A všechny orgány mají vyhlášený stav S.O.S. 
 

Západní medicína pohlíží na mozkomíšní mok jako na tekutinu, která teče v páteři. V jiných kulturách tradiční 

asijské jako je čínská akupunktura, indická ajurvéda dává mozkomíšnímu moku mnohem větší důležitost. 

Nazývají ho „ŽIVOU VODOU“,“POTENCÍ ZDRAVÍ“,“DECH ŽIVOTA“.  

V naší terapii vnímáme mozkomíšní mok jak velmi vzácnou až zázračnou tekutinu. 
 

Kranio-sakrální biodynamika je terapeutická metoda. Při této metodě pracujeme s naším tělem. S tkáněmi, 

svaly, kostmi. Také vnímáme energii těla. Náš „POHON“. Je to naše prazákladní energie, která pomáhá udržet 

naše tělo zdravé, naše životy v plné radosti, síle. 
 

K čemu je kranio-sakrální biodynamika vhodná? 

1. k našemu vyladění 

2. k zmírnění bolestí, chronických potíží 

3. při bolestech kloubů, páteře, čelistí, 

4. po úrazech, operacích 

5. bolesti hlavy 

6. integrace těla-mysl-duše 

7. harmonizuje nervový systém, zmírňuje stres a napětí 

 
 

Vstupní seminář kranio-sakrální biodynamiky 
Na vstupním semináři vás zasvětíme do tajů KSB, a jejího působení na lidský organismus. Dotknete se 

vlastních zdrojů a samo uzdravujících procesů těla. Poznáte sílu této metody. Naučíte se první základní hmat. 
 

Datum konání:  pátek 16. října     Místo konání:  Školící centrum JMkosmetik 

Školitel:  pí. Debrecéni        Litvínovská 609/3, Praha 9 

Cena:   1.250,- Kč     Kód pro objednání: SE21 

Čas:   10:00 – 16:00 hodin 
 

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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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 uvolnit 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. 
 

 
 

Mgr. 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. Hüttnerové 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 


