
Sedmikráska Brno
Mateřské centrum

Těší se na Vás:  Ing. et Bc. Kateřina Grunová (lektorka osobního rozvoje) 

Matka třech dětí s bohatou praxí v oblasti aktivit pro rodiče s dětmi, praktikování principů
bezplenkové komunikační metody (přirozené hygieny nemluvňat) a kontaktního rodičovství - od

společného cvičení až po podpůrné skupiny pro maminky. Je terapeutkou a facilitátorkou metody 
Access Consciousness, která pomáhá podporovat lidi v tom být sami sebou, která přináší do života 

lehkost, radost a pomáhá odstranit stres a psychické problémy.

  
... pak přijměte pozvání na interaktivní seminář v rámci projektu

Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace"

Rezervace a další informace na: www.mcsedmikraskabrno.cz, e-mailu:  mcsedmikraska@volny.cz,

v MC Sedmikráska na Oblé 51, nebo na mob.: 773 907 909 

PŘIROZENÁ HYGIENA NEMLUVŇAT
 … aneb OD PLENKY K NOČNÍKU S LEHKOSTÍ 

Aktivity projektu: Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace"
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV 

Kdy a kde:

Chcete docílit lehkosti na cestě k odplenkování Vašeho dítěte ? 
Chcete se seznámit s praktickými radami trojnásobné mámy, které berou zřetel na rychlé tempo 

dnešní doby i specifikum mateřské „dovolené” :)

O čem bude řeč:

v Mateřském centru Sedmikráska Brno Oblá 51, Brno - Nový Lískovec

V dnešní době je běžné, že děti necháváme v plenkách cca do 1,5 - 2 let věku. 
Tím jim dáváme najevo, že je to tak v pořádku. Až se rozhodneme pro odplenkování,
najednou děti do plenky potřebu konat nemají, a je to pro ně matoucí.
Seminář přinese pohled na přirozenou hygienu nemluvňat a jejich aplikaci
do praxe moderní mámy. Jakmile je zařazena do života s miminkem laskavost 
k jeho vylučování a bude mu už od brzkého věku nabízena možnost vykonat 
potřebu na nočník nebo jinou nádobu, bude pro Vás snadnější přejít 
od plenek k nočníku.  

Pátek 18. 11. 2022, 16:30 - 19:30 hod. (minimálně pro 8 osob) 
cena: 100 Kč/osobu

Přihlášky nejpozději do 11. 11. 2022
Děti (zejména ty nejmenší), které nebudou výrazně narušovat výklad lektora, mohou být na přednášce 
přítomny.
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