
centrum                   Jóga / terapie / relaxace  
 

S prvními slunečnými dny si Vás dovoluji pozvat na několik zajímavých workshopů a seminářů, které 
můžete v Aurelii navštívit a podpořit tím Vaše fyzické a duševní tělo. 

 
 

JEDINEČNÝ Workshop NEJEN PRO ŽENY 40 + FACE YOGA  
středa 19.30 - 20.30 

 
 

JE UNIKÁTNÍM NÁSTROJEM PROTI STÁRNUTÍ 

Face Yoga neboli obličejová jóga pracuje se stejnými principy jako jóga, pouze 
pracujeme s obličejovou části. Obličejová jóga posiluje a tvaruje svaly obličeje. 
Přitom stačí praktikovat pravidelně 10 minut denně. Nepotřebujete k tomu nic 

speciálního. Můžete cvičit kdekoliv a kdykoliv . Jedná se o anti age metodu, kterou 
můžete kdykoliv použít.   

Face Yoga má spoustu benefitů 

posiluje a tvaruje obličejové svaly & prokrvuje obličej & bojuje proti vráskám na 
čele, kolem očí, proti nosoretním rýhám & bojuje proti povadlé pleti a druhé bradě 

& vyrovnává asymetrie v obličeji & zbavuje zlozvyků a grimas & svaly na obličeji 
jsou pak vědomé & upravuje úsměv & zvyšuje sebevědomí, pracuje s akupresurními 

body na obličeji & uvolňuje emocemi zatuhlé svaly na obličeji  

 



Zvu vás na lekce Dance yogy 

 

 
 

Pravidelně ve čtvrtek 19.30 – 20.30 
 

Dance jóga je plynulé spojeni jógových ásan v lehce tanečním rytmu v tónech překrásné hudby.  
 

Taneční jóga je vhodná pro každého, bez ohledu na to, jaké má taneční vlohy. Podstatou je tanec 
a správné provedení jógových pozic. Lekce Dance yogy dávají možnost odhalit potřeby našeho 

těla a naší osobnosti.  
 

Na fyzické úrovni zlepšuje ohebnost, výdrž, kapacitu plic, rovnováhu, posílí kardiovaskulární 
systém, na duševní úrovni pomáhá k nalezení klidu, harmonie, působí na vaší kreativitu, získáte 

prostor k sebevyjádření aj.  
 

 Zážitky z kreativní variace Dance yoga Vás neminou. Lekce trvá 60 minut.  
Na závěr nesmí chybět relaxace. 

 
 

MILUJETE P I L A T E S ? Cvičte s lektorkou Zdenkou Josefi 

Každé úterý v 19.30 – 20.30 hod. a  pátek v 8.00 – 9.00 hod. si můžete zacvičit pilates 
s energickou lektorkou Zdenkou Josefi, cvičení je vhodné pro začátečníky i pokročilé. Pilates 
udržuje tělo pružné a zároveň pevné, vede k vytrvalosti. Soustředěnost na přítomný okamžik, 
pohyb a dech odvádí mysl od každodenních starostí a přináší uvolnění a relaxaci. Soustředím se 
především na posílení hlubokého stabilizačního systému. Během lekcí pilates zlepšíte svoji 
flexibilitu, vytvarujete tělo a osvěžíte svoji mysl. 

 



Srdečně Vás zvu také na seminář Pánevní dno - Čakry – DNA 

pod vedením Michaely Novákové a Leny Achmeer 

Pánevní dno - Čakry - DNA neboli Tělo - Mysl - Duchovní podstata  

tedy OSOBNÍ ROZVOJ 

 

Každý člověk, skutečně každý, může být trvale šťastný a úspěšný, pokud zná pravidla a způsob jak budovat a tvořit 
svůj život.  
Je tedy na místě otázka: "Když je to tak jednoduché, proč je tolik lidí nešťastných a neúspěšných?" Odpověď je 
jednoduchá: "Neznají pravidla hry." 

SEBEPOZNÁNÍ neboli OSOBNÍ ROZVOJ vám pomůže si uvědomit všechny tři části svého JÁ (Tělo, Duchovní podstatu 
a Mysl) a naučit se s nimi pracovat. Je to váš jediný vlastní a nejsilnější nástroj a tak je nutné, abyste ho znali a 
ovládali. 

Do TĚLA se ponoříme s Lenou Achmeer, certifikovanou lektorkou školy pánevního dna. V jemnosti a s lehkostí se 
spustíme k tělesné alchymii  

vnitřních svalů i fascií tak, abychom navnímaly to tělesně niterné a mocné zároveň. Naučíme se, jak pomocí 
dechu a tzv. nepohybů rozhýbat své tělo a jednotlivá pravidla zapojit do svého života na fyzické, emoční i 
energetické úrovni. 

S fungováním MYSLI, tajemstvím propojení Myšlenky - Pocitu - Chování a Jednání a s tím související energií 
čaker, jak eliminovat destruktivní energie, identifikovat vlohy nebo naopak překážky v životě a jak s nimi 
žádoucím způsobem naložit, vás seznámí terapeutka Míša Nováková. Přiblíží vám DNA jako základ nejen 
emocí a fyzické kondice, ale též vaší spirituality. 

Cena celodenního semináře 13. dubna činí 2222 Kč (zaváděcí cena pro první seminář), od května 2579 Kč. 

Termíny vždy od 9.00 - 18.00 hod s hodinovou přestávkou na oběd (cca 13.00-14.00 hod):  
25. 5. 2019 (sobota) / 26. 5. 2019 (neděle) / 16. 6. 2019 (neděle) 

Během semináře je zajištěno drobné občerstvení (ovoce), čaj, voda, káva. 

Bližší informace a přihlášky:  
na stránkách Centra AURELIE: aurelie-centrum.cz  

nebo na stránkách mojepanev.cz  
případně e-mail: Míša Nováková osobnirozvoj@protonmail.com 

 
Vinyasa flow yoga_english friendly – Pondělí 17.45 – 19.00 

lehké plynutí v jógovém rytmu, práce s dechem, relaxace - Markéta Veselá. Učím důrazem na sladění, 
ale také s touhou být inkluzivní, povzbuzovat každého studenta, aby našel vlastní cestu do praxe, 
přizpůsobil postoj tak, aby vyhovoval jeho anatomii a jeho individuální energetické úrovni, a prožil větší 
pocit vnitřní harmonie a klid, stejně jako větší fyzická síla flexibilita. Zdůrazňuji, že nekonečná flexibilita 
není cílem; Asany můžou být skvělým způsobem, ale praxe jógy by nás měla učinit šťastnějšími a 
otevřenějšími lidmi! 

 

mailto:osobnirozvoj@protonmail.com


Dynamická lekce jógy – Čtvrtek 16.30 – 17.30 s Markétou Veselou  
 

Pokud máte chuť cvičit dynamicky, pořádně si dát do těla, spálit kalorie, zpevnit tělo a vyčistit si hlavu 

jógujte s Markétou Veselou. :) Pokročilí a středně pokročilí 

. 

Fit jóga – Čtvrtek 11.30 – 12.30 s Romanou Plocarovou 

 
Fit jóga v mém podání je intuitivní cvičení, které je opřeno o principy zdravého pohybu. Baví mě 
posilování a protahování v jógových pozicích, které vyhovuje potřebám našich fascií, záhadným 

strukturám, které obalují naše svaly a orgány a propojují je v jeden fungující celek. Správnou péčí a 
cvičením se stávají zdrojem naší síly a pružnosti.  

Tak jako my jsme součástí světa kolem nás a svět je součástí dalších prostorů a světů....Kdy vše je 
propojené a vše souvisí se vším.  

Kombinuji cviky vycházející z vývojové kineziologie, klasické jógy a ráda je proměňuji do pohybu a 
pulsování. Tím vším se táhne linka správného dechu jako opory, stability a vědomí já jsem, tady a teď! 

 

 

VENDULKA PROKORÁTOVÁ – lektor JÓGY 

 

Co je pro mě jóga? Radost, vášeň, láska, klid a porozumění. 

Hatha Yoga  - Pondělí 19.30 - 20.45 
Je ideální cvičení pro každého, kdo chce posílit a protáhnout své tělo, uklidnit svou mysl, zlepšit 
koncentraci a odpočinout si aktivně. Náplní lekcí je výuka jednotlivých pozic, práce s dechem a 
relaxace. Spojením těchto tří elementů vytváříme harmonické cvičení, díky kterému se můžeme 
soustředit pouze sami na sebe. Výhodou cvičení je dosažení zlepšení kvality života – budete se 
cítit odpočinutější, pružnější a lépe zvládat stres, zlepšení tělesné i duševní stability.  
 
 
 

CVIČTE VÝHODNĚ - ZAJISTÍTE SI NEOMEZENÝ VSTUP NA 
LEKCE 

 

• 3. měsíční volný vstup na jógu nebo pilates za 3.000,- Kč  

• měsíční volný vstup za 1.500,- Kč  

• roční – 11.000,- Kč 
 



U nás můžete využít nabídky individuálních lekcí jógy a pilates 800,00 Kč 
 

Cvičení je zaměřené pouze pro jednotlivce 1-3 osoby (1 os. 800Kč, 2 os. 1.000Kč, 3os. 1.200Kč). Výhodou 

individuální lekce je pochopení techniky správného držení těla, naučíte se posilovat střed těla, naučíte se odstranit 

bolesti zad, budete lépe vnímat své tělo. Lekce si můžete vybrat v rozvrhu, nebo dohodou. Lekce jsou vedené mimo 

pravidelný rozvrh. Individuální přístup nabízí cvičení ve vašem tempu a dle vašich schopností, proto je cvičení 

bezpečné, hlavně pokud se cvičením začínáte, nebo pokud již cvičíte a potřebujete se zaměřit na určitou 

problematiku. Tyto lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé, sportovce, pokud chcete prohloubit vaší jógovou 

praxi, pro páry, máte-li zdravotní omezení, ale rovněž pro maminky s dětmi, které si můžete vzít s sebou. 

 
Cestujte zdravě s námi a REZERVUJTE SI včas svůj  

Jógový pobyt v Tirenii – Itálie / 21.6. – 28.6.2019 
 

  
 

 

 
JÓGA 2x denně, výlety po okolí, procházky, slunce, moře, dobré jídlo       

 
Ubytování: Mercure Tirrenia Green Park / 4 hvězdičkový hotel / se snídani 
Výběr pokojů: 1os. 13.500,-Kč / 2os. 20.000,-Kč / 3os. 27.900,-Kč /4os. 34.000,-Kč 
Doprava: letecky cca 4 tis. os. / v závislosti na aktuální cenně letenky / nebo autem  

Lekce jógy: Hatha yoga s prvky Vinyasy od 8.00 hod. na pláži, večerní lekce klidné relaxační jógy 
v zahradě hotelu: cena za všechny lekce – 2.000,-Kč /os. 

Okolí: Pisa, Livorno, Lucca, Firence a mnoho dalších míst vhodných k shlédnutí 

Trasa: autem - 1100km – 10 hod. cca 11hod., cesta letadlem z Prahy: 1hod.15min. 



Na zdraví má velký vliv strava. Nově můžete získat také informace ohledně 
správné výživy, nabízíme vám:  

sestavení jídelníčku - na 3 měsíce, 6 měsíců nebo 12 měsíců 

Individuálně se zaměřím na problematiku, která Vás trápí, například: 

hubnutí  - redukce hmotnosti  

prevence onemocnění  - pro zdraví 

detoxikace organismu - očištění těla od škodlivých usazenin, jejich rozpuštění a vyloučení, 
zmírnění a zlepšení celulitidy. 

Vstupní konzultace: cena 500,-Kč 

• Analýza zdravotního stavu a životního stylu 

• Měření složení těla - analýza podílu vody, tuků, svalů, BMI, BMR... 

• Zhodnocení stávajícího jídelníčku a návrh následného řešení: 

Program na 3 měsíce: Cena 4500,- Kč 

Program na 6 měsíců:  Cena 8000,- Kč 

Program na 12 měsíců:  Cena 15000,- Kč 

• Analýza zdravotního stavu a životního stylu 
• Měření složení těla - analýza podílu vody, tuků, svalů, BMI, BMR... 
• Zhodnocení stávajícího jídelníčku a návrh následného řešení 
• Vypracování komplexního individuálního jídelníčku a plánu (výživa, suplementace, 

relaxace, pohyb) 
• Vypracování individuálního jídelníčku a jeho průběžná úprava podle aktuálních potřeb 
• Pravidelné konzultace a měření v poradně 1.konzultace za 14 dní, 2.konzultace po 3 

týdnech a další následně po 3 týdnech dle délky programu.  
• Telefonické a emailové konzultace 

 

ZLEPŠETE VZTAHY VE VAŠEM TÝMU / NABÍZÍME TÝMOVÉ LEKCE JÓGY A PILATES 

 

Přemýšlíte, jak obdarovat Váš tým? Zkuste zajímavou a zdraví prospěšnou aktivitu 
ve formě lekcí jógy nebo pilates. Vše pro Vás připravíme na míru. Můžete si vybrat 
čas i náročnost lekce.  

Co bude přínosem?  

• Tělesná a duševní stabilita 

• Zlepšení koncentrace 

• Zlepšení odolnosti vůči stresu 

• Pružnější jednání 

• Dobrý pocit ze sama sebe aj. 



Z P Ř Í J E M N Ě T E  si  N E D Ě L I  a nalaďte se do nového pracovního týdne 
u jógy, šálku čase a při svíčkách 

 Hatha J Ó G A  -  v neděli v čase 18.00 – 19.15 hod. 

 

 
Nabídka lekcí  

Lunch yoga - jedná se o cvičení v polední pauze, zaměřuje se na zlepšení a zklidnění metabolismu, na 
celkové protažení těla, uvolnění mysli, dodává energii do zbytku dne  
  
Jóga klasická - důležitou součástí pozic (ásana) je správné dýchání (ujjayi), zapojení energetických 
zámků v těle (bandha) a hledění do jednoho místa (drishti). Jóga v nás aktivuje vnitřní změnu, která vede k 
transformaci. Fyzické pozice způsobují: čiští těla od toxinů, odbourávají se přebytečného tuky, aktivuje se 
regenerace těla a buněk, harmonizuje se tok energií aj. Klasická jóga pracuje s pránou (životní energií), 
která proudí v těle energetickými kanálky (nádí)  
  
Relaxační jóga - je vedena v pomalejším tempu a klade důraz na používání dechu. Správné techniky 
dýchání napomáhají odbourání stresu a pocitu skutečné relaxace. Vhodná pokud nemáte sílu na fyzicky 
namáhavější formu cvičení. Jedná se o nácvik jógových pozic (ásan), cvičením zlepšujeme pohyblivost 
kloubů a napomáháme prokrvení a posílení svalů, odpočinete si od každodenního stresu  
  
Jin jóga je charakteristická dlouhými výdržemi v pozicích ve kterých zkoumáme vnitřní dynamiku, tělo, 
dech a mysl. Nejedná se však o pasivní aktivitu, ale o hlubokou činnost pod povrchem.  
 
Těhotenská jóga - pro všechny trimestry, vychází z hatha jógy, ale ásany jsou speciálně upraveny a 
přizpůsobeny. Cvičí se v klidnějším tempu, speciální pozornost je věnována zádovým svalům, uvolnění.  
  
Hatha yoga - je ideální cvičení pro každého, kdo chce posílit a protáhnout své tělo, uklidnit svou mysl, 
zlepšit koncentraci a odpočinout si aktivně. Náplní lekcí je výuka jednotlivých pozic, práce s dechem a 
relaxace. Spojením těchto tří elementů vytváříme harmonické cvičení, díky kterému se můžeme soustředit 
pouze sami na sebe. Výhodou cvičení je dosažení zlepšení kvality života – budete se cítit odpočinutější, 
pružnější a lépe zvládat stres, zlepšení tělesné i duševní stability, zlepšení koncentrace  
  
Vinyasa flow yoga - je harmonickým propojením dechu s pohybem. Během cvičení dochází k plynulým 
přechodům z jedné pozice do druhé. Napomáhá vnímat život “tady a tedˇ“. Lekce začínají zklidněním a 
uvolněním celého těla, následuje dynamické praktikování ásan a pozdravů Slunce. Naučíte se dechovou 
techniku pranayama ujjayi, díky níž se Váš dech a jednotlivé ásany synchronizují. Závěrem praktikujeme 
dechové a meditační techniky  
 
Pilates - cílem je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Cvičením pilates posílíme svaly celého těla, 
zejména hluboké břišní a zádové svaly, také svaly pánevního dna. Veškerý pohyb zde vychází ze středu 
těla. Díky hlubokému dýchání se tělo okysličí a nabije novou energií. Neváhejte a přijďte. Lektorka Markéta 
  
Meditace - je velmi pokročilou technikou z řady nijamy a na královské stezce je obsažena v šestém stupni. 
Na běžných lekcích jógy se s kontemplací setkáme málokdy, jógové lekce bývají zakončeny z časových 



důvodů krátkou relaxací. Cílem meditace je zklidnění mysli, otevření se na mentální úrovni a získání 
určitého odstupu - odpoutáním se od sebe sama  
 

 

D Á R K O V Ý     P O U K A Z 

 

Hledáte vhodný dárek pro své blízké, ale nejste si jisti, co by jim udělalo největší radost? V tom případě 
máme pro Vás řešení ve formě dárkových poukazů. Dárkový poukaz, který u nás zakoupíte, má platnost 12 
měsíců a lze ho využít na všechny služby AURELIE centra. Hodnotu si můžete sami zvolit. Vyzvednout si 
ho můžete osobně, popř. Vám ho zašleme emailem. 

 

 

 C E N Í K   
75 min: 1 lekce – 250,- Kč / 5 lekcí – 1.150,- Kč / 10 lekcí – 2.000,- Kč  

 20 lekcí – 3.600,- Kč  
90 min: 1 lekce – 280,- Kč  

Lunch yoga: 1 lekce - 150,- Kč / 10 lekcí 1.300,- Kč  
Ranní jóga: 1 lekce - 200,- Kč / Pilates – 200,- Kč / 10 lekcí 1.500,- Kč  

Členství: 3. měsíční volný vstup na jógu za 3.000,- Kč  

• měsíční volný vstup za 1.500,- Kč  
                                                           roční – 11.000,- Kč 

Individuální lekce – 1 os. 800,- Kč, 2 os. 1.000,- Kč, 3os. 1.200,- Kč  
 
 

  U NÁS MŮŽETE RELAXOVAT A NECHAT O SEBE PEČOVAT  

Terapie a alternativní medicína  
 

 



 
Shiatsu (japonská masáž) – kombinace praktik tradiční čínské medicíny s praktikami podobnými 
akupresuře. Tato masáž má především psychologický a duchovní význam, kdy při komunikaci dotekem 
vzniká účinný prožitek, který probouzí v pacientovi samoléčitelské schopnosti  
Čínská tlaková masáž – celková nebo cílená, působí např. na uvolnění bloků v organismu, uvolnění celé 
oblasti páteře, bolestí hlavy, deprese, stres, posílení a aktivace imunitního systému, celková regenerace a 
uvolnění organismu    
Reiki – jedná se o energetické čištění, které harmonizuje čakry. Reiki terapeut předává univerzální energii 
(ne vlastní). Usui Reiki je uznávaná metoda alternativní medicíny. Systém léčení spočívá v pokládání dlaní, 
skrze které proudí univerzální (Rei) energie (Ki). Příjemce si na podvědomé úrovni bere přesně tolik 
energie, kolik potřebuje    
Aktivace imunitního systému – presura bodů s kombinací jemné masáže obličeje, preventivně na 
posílení organismu, nebo při prvních příznacích nachlazení nebo chřipky   
Automatická kresba – rozbor a harmonizace čakerního systému 
Poradenství v oblasti přírodních produktů – doplňky stravy   
 

CENÍK: 30 min. – 600,- Kč / 45 min. – 900,- Kč / 60 min. - 1 200,- Kč  
 
 

Klasická masáž celého těla Uvolňuje svaly, klouby a celý pohybový aparát. Masáž stimuluje krevní oběh, 
zajišťuje oteplování, relaxaci a zlepšuje přísun kyslíku a nezbytných živin do tkání. Klasická masáž přispívá 
k regeneraci a obnově fyzické i duševní síly člověka. / 60 min.  700,- Kč 
 
Anticelulitidní masáž, Pomáhá bojovat proti celulitidě, přináší úlevu dolním končetinám a v kombinaci s 

dalšími postupy slouží k formování těla. 60 min. 600,- Kč 

Ruční lymfatická masáž Jedná se o speciální typ hmatové techniky, která pomáhá aktivovat lymfatický 
systém a stimuluje tok lymfy, způsobuje vylučování škodlivých toxických látek a zároveň přispívá k 
regeneraci organismu. Lymfatická drenáž hraje významnou roli v boji proti celulitidě a prevenci křečových 
žil. / 90 min. – 1100,- Kč 
 
Bukální masáž obličeje Dopad na svaly obličeje uvnitř i vně, přes svaly úst. 
Cílem je obnoveni pružnosti pokožky, vyhlazení hlubokých vrásek, obnovení konturu obličeje, zlepšit tonus 
svalu a pleti, zmírnění svalové únavy a otoků. Po bukální masáži, stejně jako po dobrém tréninku, ve 
svalech obličeje ucítíte příjemnou lehkou bolest. Této masážní technice se říká "fitness obličeje". / 45 min. 
– 600,- Kč 
 
Estetické tejpování obličeje Následující výsledky mohou být dosaženy pomocí aplikace speciálních 
pásek (tejpů) na obličej a krk. Dochází: k výraznému snížení vrásek mezi obočím a na čele díky odstranění 
hypertonu čelního svalu a svalu zvlněného obočí / zvedání horního víčka a snížení vrásek kolem očí / 
redukce nasolabiálního přehybu / eliminace otoků v oblasti očí / 60 min. – 700,- Kč 
 
Tejpování Cílem tejpování je stimulovat metabolické a regenerační procesy v lidských tkáních působením 
na svaly a kůži. Používá se ke zmírnění svalových křečí, ke snížení lymfatického edému a ke zlepšení 
krevního oběhu.  
V případě edému nebo křeče se intersticiální prostor zmenšuje, tlak se na nervových zakončeních zvyšuje, 
krevní a lymfatické cévy jsou stlačovány. Kinesio páska zvedá kůži nad svaly a vazy, poskytuje jim 
podporu, zlepšuje krevní oběh a usnadňuje tok lymfy. Pružnost pásky vytváří další tlak, který stimuluje 
nervové receptory a zvyšuje propriorecepci. Díky struktuře samotné tkaniny se získá mikromasáž - 
metabolismus se zvyšuje. / Od 30 min. – od 500,- Kč 
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