
 

 

Cyklem vás provede Vlaďka Břachová 

1. VSTUP DO ŽIVOTA V TĚLE  
Metamorfní technika a život v souvislostech 

Náš život tady na Zemi nezačíná až okamžikem narození, ale 
okamžikem početí.  
Metamorfní technika je metoda pro uvolnění duševních traumat, strachů  
a stresů vzniklých v prenatálním období (= období v lůně matky) kdy jsme 
se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky. Je vhodná pro 
každého, pro děti, pro těhotné ženy, pro dospělé, pro staříčky, pro zdravé  
i nemocné. 
 
Seznámíte se s pravou podstatou existence a naučíte se 
poskytovat Metamorfní techniku. 
 
Je početí začátek nebo konec? 
 
Termín konání: 30. 9. 2017, 9.00 - 19.00 hod. 
Cena: 1.690,- Kč 
Místo: Studio Kruh života, Náměstí Míru 3, Plzeň 

 

Cyklus tří, tematicky na sebe navazujících kurzů  

za účelem pochopení naší existence, našeho života a nás samotných 

VSTUP DO ŽIVOTA V TĚLE  -  

ŽIVOT V TĚLE - OPUŠTĚNÍ TĚLA 

2. ŽIVOT V TĚLE 

Vědomí sebe sama  - Láska – Sebeláska – Sebepoznání 
Setkání je pro ty z vás, kdo chcete nastoupit na cestu sebepoznání. 
Seznámíte s pravou podstatou existence a s tím „Kdo vlastně 
jsem?“ a budete mít možnost nalézt odpovědi na některé své otázky. 
Na sebe a na naše životy nahlédneme například formou jednoduchého  
testu, zjistíme, jak jsme na tom „Tady a teď“, jaké programy, scénáře  



 

 

 

 

a tendence nás ovládají a hlavně, co s tím můžeme udělat.  
 
Žijete své životy svobodně, v radosti a lásce? 
 
Termín konání: 14. 10. 2017, 9.00 - 19.00 hod. 
Cena: 1.690,- Kč 
Místo: Studio Kruh života, Náměstí Míru 3, Plzeň 

3. OPUŠTĚNÍ TĚLA 

Smrt – Přechod do světla 

Posláním tohoto setkání je pochopení pravé podstaty naší existence, 
pochopení „Kdo vlastně jsem?“ a skrze to zbavení se strachu ze smrti 
těla.  
 
Také si povíme, co dělat a jak se chovat, pokud se nacházíme v blízkosti 
umírajícího.  
Uděláme si test, který nám napoví, jak jsme na tom „Tady a teď“.  
 
Smrt - je to konec nebo začátek? 
 
Termín konání: 12. 11. 2017, 9.00 - 19.00 hod. 
Cena: 1.690,- Kč 
Místo: Plzeň zastávka, Přeštická 4, Plzeň 

Kurzy na sebe tematicky navazují, ale účast na všech není podmínkou. 

Cena za všechny tři kurzy činí 4.200,-Kč 

Cena za dva kurzy činí 3.000,- Kč 

Cena za jeden kurz činí 1.690,- Kč 
 

Zajímají vás tato témata?  
Více informací o jednotlivých kurzech a přihlášení najdete na 

www.zivotvsouvislostech.cz. 

V případě dotazů volejte na +420 774 705 755 nebo pište na 

vladka.brachova@seznam.cz. 


