
 

OBLÉKNI SVOU DUŠI A NAJDI SAMA SEBE 

 

Kdy: 25. září 2019 18:45-21:00 hodin, dále 9.10.,  23.10., 6.11., 20.11., 4.12. 

Kde: Centrum setkávání, Neplachova 1, České Budějovice, www.centrum-setkavani.cz 

Cena: 2.500,- Kč, uzavřená skupina pro max. 10 žen 

 

Chcete se v sobě lépe zorientovat, zjistit, kdo vlastně jste a ne kým byste měla být. Proč vám 

některé věci jdou skvěle a jiné vůbec?   

Proč jste jiná než matka, sestra, kamarádka? 

Stále se srovnáváte s okolím a snažíte se zapadnout a ono to nějak nejde… 

Nejen na tyto otázky se pokusíme poutavou formou odpovědět na podzimním cyklu: OBLÉKNI 

SVOU DUŠI A NAJDI SAMA SEBE 

Průvodkyní  bude  Ing. Hanka Karbulková 

V tomto přednáškovém cyklu máte možnost prostřednictvím metody          

8 stylových klíčů (OCTO CODES) najít sama sebe. Autorkou této metody 

je módní návrhářka Táňa Havlíčková, která vypozorovala, že lidé kteří se 

podobně oblékají, se také podobně chovají a mají podobné talenty. 

 

Najdete se v jednom z 8 stylů a díky tomu objevíte svoje talenty. Pochopíte vztahy v rodině, 

s partnery, se sourozenci, s kamarády, ale i pracovní. Odhalíme, proč jste si zatím nedovolily 

projevit se naplno ve svém stylu. Zjistíte, jaké oblečení vám sluší a ve kterém se zároveň cítíte 

dobře a následně ušetříte za nákupy oblečků, které vám pak visí ve skříni. Oblečení i doplňky 

doladíme k vaší duši.  

1. Setkání – úvod do metody 8 stylových klíčů, rozdělení na jin a jang 

2. Setkání – romantický a sportovní styl 

3. Setkání – elegantní a ležérní styl 

4. Setkání – okázalý a nekonvenční styl 

5. Setkání – avantgardní a extravagantní styl 

6. Setkání – vztahy mezi styly + doladění oblečení a doplňků 

“Za svou praxi jsem viděla mnoho žen, kterým poznání jejich stylu pomohlo k poznání sama sebe. Viděla jsem 

jejich rozzářené oči, když zjistily, že jsou správně a že se nemusí trápit kvůli něčemu, co je vlastně jejich 

přirozenost. Stejně tak poznání mého stylu pomohlo mně – pochopila jsem sebe, proč to tak mám.                          
A co je úžasné: pochopila jsem své rodiče, prarodiče, sourozence, děti, přátele a ohromně mi to usnadňuje 

komunikaci s lidmi.“ 

Těším se na objevování Vašich „klíčů“… Hanka  

Prosím přihlaste se předem:  centrumsetkavani.cb@seznam.cz , tel.: +420 605 148 913 
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