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HYPNÓZA JAKO NULTÝ NEBO POSLEDNÍ BOD

Představa klientů 

➢Hypnóza to vyřeší za mne 

➢Hypnóza je všemocná

➢Nic mi nepomohlo, tak zbývá hypnóza

➢Trochu se bojím, ale zajímalo by mne to 

➢Moc to chci 

➢Mně nezhypnotizujete

➢ ….ničemu nemusíte pomáhat a ničemu se
nebraňte, jenom posloucháte můj hlas…

Realita

Hypnóza nemůže být nultý bod 

1. obtíže klienta

2. vytvoření vztahu

3. volba psychoterapeutických metod a 
postupů (může/nemusí být hypnoterapie)

4. kdy zařadit?

5. kontext psychoterapie (dojíždění, 
autohypnóza)

Hypnóza je součást psychoterapeutické 
péče!



SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V HYPNOTERAPII

Model např. USA

Zájemce si volí kurzy dle svého uvážení

Model např. SRN a ČR

Strukturovaný výcvik s odsouhlaseným 
programem

Navazuje na předchozí vzdělání

Klade důraz na znalost psychopatologie

….podívejme se na naši Kroměřížskou 
školu hypnoterapie



TRADICE
KROMĚŘÍŽSKÝCH KURZŮ HYPNÓZY
1970 - 2018



TÝDENNÍ KURZY HYPNÓZY 
PRO LÉKAŘE A KLINICKÉ PSYCHOLOGY

• Od roku 1970 do roku 2018

• proběhlo 34 úvodních kurzů

15 pokračovacích kurzů  

• prošlo úvodním kurzem 1.807 osob

• + pokračovacím kurzem   547 osob

• V roce 2019 je plánován úvodní kurz, který proběhne 7.-11.10.



SEZNAM LEKTORŮ KROMĚŘÍŽSKÝCH KURZŮ DO ROKU 2018
prof. MUDr. Milan Bouchal, CSc.

prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

prof. PhDr. Petr Hájek z Londýna

doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

MUDr. Věra Doležalová, CSc.

MUDr. Jaroslav Kašparů

MUDr. Ivona Hájková

PhDr. Petr Hájek, CSc. z Litoměřic

PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.

PhDr. Karel Gawlik

PhDr. Marie Pečená

PhDr. Blanka Čepická

PhDr. Alena Vítková

PhDr. Jindra Cupák

PhDr. Eugen Čížek

PhDr. Eva Drotárová

PhDr. Daria Jedličková

PhDr. Karel Zezulka

PhDr. Lenka Gazdová



Kurz  2007





DŮLEŽITÉ SLOŽKY NÁCVIKU

• naučit se hypnotizační techniky

• zvládnout neúspěšnou hypnotizaci

• naučit se vyvolávat hypnotické jevy 

motorické, senzorické a disociativní

• otestovat hloubku hypnózy klin. škálou

• používat terapeutické sugesce



TERAPEUTICKÉ UŽITÍ HYPNÓZY

• sugesce zaměřené na odstranění příznaků 

• ovlivnění bolesti

• odreagování traumatických zážitků

• posilování pocitu zdraví, jistoty a klidu

• nacvičování žádoucího chování



APLIKAČNÍ OBLASTI HYPNOTERAPIE

• u psychogenních poruch: úzkost, strach,  tréma, nespavost, bolesti 
hlavy, napětí,

• somatoformní a disociativní poruchy,

• lehčí deprese 

• psychosomatické poruchy 

• posttraumatická stresová porucha

• osobnostní rozvoj

• práce se sugescemi, vnitřní postoje, práce se vzorci



HYPNOTERAPII V SOUČASNOSTI NABÍZÍ
• asi 130 absolventů, z toho

• 90 klinických psychologů

• 30 psychiatrů

• 6 lékařů jiných oborů

• Adresář na https://www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/adresar-
hypnoterapeutu

• http://hypnosekce.cz/seznamy/

https://www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/adresar-hypnoterapeutu
http://hypnosekce.cz/seznamy/


ZÁVĚR

Praktické využití hypnózy

v rámci komplexní terapie

by mohlo být v psychiatrii 

větší než dosud. 



ZASNĚTE SE A ZAŽIJETE KRÁSY KROMĚŘÍŽE

http://www.olomoucregioncard.cz/vylet/kvetna-zahrada-kromeriz-unesco/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit__vHlorUAhVIEVAKHU2YD-EQjRwIBw&url=http://itras.cz/arcibiskupsky-zamek-kromeriz/galerie/18341/&psig=AFQjCNGs_WhzBGyJXLbo9Hpj6XAoC6A_QA&ust=1495771829980492
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW6s2umYrUAhUKIVAKHZ4hDWkQjRwIBw&url=https://www.zamek-kromeriz.cz/cs/fotogalerie/9539-podzamecka-zahrada&psig=AFQjCNHaFmg8xGjULLQSZFZnnqKH7j_iMg&ust=1495772446103013
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRrZnHlIrUAhUHfFAKHSMNDH8QjRwIBw&url=http://www.czechtourism.com/t/kromeriz/&psig=AFQjCNHDmlQl91-qY0HpoiF9KtPjev79CQ&ust=1495771267247854
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPoISflYrUAhVPKVAKHevtCQwQjRwIBw&url=http://www.czechtourism.com/pl/t/kromeriz/&psig=AFQjCNHDmlQl91-qY0HpoiF9KtPjev79CQ&ust=1495771267247854
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-Zell4rUAhVBb1AKHeVuDX8QjRwIBw&url=https://zh.wikipedia.org/zh/File:Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE,_Masarykovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_01.jpg&psig=AFQjCNH-2HGLDjWICLp6XLRMeQuceCRTkA&ust=1495772001321268
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj75tS8mIrUAhUILFAKHblMBwoQjRwIBw&url=http://www.nejlepsi-taxi.cz/taxi-kromeriz/&psig=AFQjCNEUMJV2JFngci7dcvzBvjPiHiHvWw&ust=1495772219363219


SEKCE PRO 
HYPNÓZU 

Poděkování předchozímu výboru 
za činnost

Jmenovitě: 

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, 
CSc.- čestný předseda

Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

PhDr. Miroslav Vyhnálek 

PhDr. Barbara Koláčková 

WWW.HYPNOSEKCE.CZ



NOVÝ VÝBOR SEKCE 
PRO HYPNÓZU

PhDr. Marie Pečená –předsedkyně

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová – vědecký 
sekretář

Mgr. Šárka Bezvodová 

PhDr. Unger David

PhDr. Lenka Gazdová

MUDr. František Matuška 

doc. MUDr. ThDr. Mgr. Jaroslav Maxmilián 
Kašparů, Ph.D.

WWW.HYPNOSEKCE.CZ

http://www.hypnosekce.cz/


CO JE TO HYPNÓZA?
Hypnóza není všelékem, který se uplatní, když ostatní léčebné metody selhaly. Ale přesto má své specifické 
oblasti, kde se může s větším či menším efektem při léčení vašich potíží – tělesných i psychických – velmi 
dobře uplatnit.

Hypnóza je podle tradičního přístupu změněným stavem vědomí, kdy u člověka dochází k dočasné 
indiferentnosti k reálným smyslovým podnětům a zkreslení percepce a paměti. 

Vědomí je v tomto stavu selektivně zúžené, to znamená, že vylučuje jako zdroj podnětů vše kromě 
hypnotizéra. Osoba se odpoutává od běžné okolní skutečnosti směrem k pohroužení se do představ, které 
odpovídají sugescím hypnotizujícího, a ignoruje informace, které jsou s nimi neslučitelné. Je to tedy stav 
zvýšené sugestibility. 

Podstatnou součástí navození hypnotického stavu je relaxace a ta také většinou provází celý stav hypnózy. 
Hypnóza se odehrává v interpersonálním kontextu, v rámci vztahu (tzv. raportu) mezi hypnotizujícím a 
hypnotizovaným. 

V něm se projevují další charakteristiky – přenosové faktory, vyladěnost na hypnotizéra, hraní role i 
vyhovění hypnotizérovi. 



KLINICKÁ HYPNÓZA

Klinická hypnóza je praktické využití 
hypnotického stavu k léčebným účelům v 
kontextu zdravotnické péče. Zohledňuje 
se využití hypnózy pro lidi – pacienty, 
jejichž problémy jsou obvykle 
kategorizovány do lékařských diagnóz. 

Hypnoterapie je psychoterapeutickou 
metodou, kdy je využito hypnotického 
stavu k léčebným účelům. 

Pracuje s indikacemi, kontraindikacemi. 



KDY JE 
HYPNÓZA 
LÉČEBNÁ 
METODA?

▪Indikovaný klient

▪Indikovaná metoda

▪Kontext psychoterapie

▪Cíl 

▪Vztahový rámec

▪Zajištění bezpečí 

▪Supervize práce hypnoterapeuta

▪Může probíhat hrazená ZP nebo na přímou platbu



JAK SI VYBRAT 
HYPNOTERAPEUTA?

O hypnoterapii (tedy léčbě hypnózou) je dobré se 
poradit s lékařem nebo psychologem, kteří mají s touto 
metodou zkušenosti. Jde o hypnoterapeuty, kteří mají 
odborný výcvik a je možné jim důvěřovat jako 
odborníkům, na rozdíl od těch, kteří sami nabízí tuto 
metodu bez patřičné kvalifikace.

http://hypnosekce.cz/seznamy/



PROLOMENÍ OBRAN ANEB TANEC NA 
TENKÉM LEDĚ

▪Vytvoření bezpečného prostředí, vztahu a pravidel

▪Vstup za obranné mechanismy

▪Vhled do intrapsychických dějů 

▪A co teď? 

▪Klient se chová jinak než v rychlokurzu? 

▪Jak nepoškodit? 

▪Znalost psychopatologie jako nutnost!



ZKOUŠKA SUGESTIBILITY 

….padáte dolů, 

táhne Vás to dolů….



WWW.ATRENINK.CZ

SUPERVIZE V HYPNOTERAPII

➢ Na kroměřížských kurzech 

➢ Skupinově

➢ Individuálně

➢ Peer skupiny 

➢ Seznam schválených supervizorů Sekce pro hypnózu

➢ Nároky na supervizora hypnoterapeutů

➢ Hypnokazuistický seminář každé 2 měsíce více na 
www.hypnosekce.cz



WWW.ATRENINK.CZ

PRACOVNÍ SKUPINA PRO AUTOGENNÍ TRÉNINK
2013-2019



WWW.ATRENINK.CZ

AUTOGENNÍ TRÉNINK 
AUTOGENNÍ TERAPIE



FREUD A SCHULTZ

WWW.ATRENINK.CZ



KONFERENCE - VIDEA

WWW.ATRENINK.CZ

http://www.autogennitrenink.cz/konference/

http://www.autogennitrenink.cz/konference/konference-2016/

Prezentace AT na konferencích: 

• NP forum (2014,2015,2016)

• AT konference (2014)

• Psychoterapeutická konference Jeseník (W 2015)

• Kongres relaxační a symbolické terapie,  Maďarsko (2015)

• Psychosomatická konference (W2016)

• Logopedická konference (W2016)

• Autogeny a Creativity,  Italie (2017)

• Psychosomatická medicína (2017)

• Psychosomatická konference (2018)

http://www.autogennitrenink.cz/konference/
http://www.autogennitrenink.cz/konference/konference-2016/


AUTOGENNÍ TRÉNINK- CESTA RELAXACE A IMAGINACE 
PROGRAM KONFERENCE 20.6.2014 
VĚNOVÁNO J.H.SCHULTZOVI KE 130.VÝROČÍ NAROZENÍ

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová (Praha) - Úvodní slovo 

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (Kroměříž) - Autohypnóza a autogenní trénink 

PhDr. Karel Gawlik (Praha)  Zkušenosti s AT v ČR

Mgr. Šárka Bezvodová/Mgr. Veronika Víchová (Praha) Koncepce vzdělávání v AT 

PhDr. Katarína Hadasová, PhD.(Košice) Modifikácie relaxačnej psychoterapie pre deti a mládež

PhDr. Zuzana Novosadová (Košice) Relaxační terapie- rozdíly a shody s autogenním tréninkem 

Mgr. Pavel Máj (Praha) Mentální příprava a autogenní trénink ve sportu (golf) 

Dopolední program zakončí diskuzní blok

Odpolední program: Kazusticko-supervizní blok 

Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D,  MUDr. Zdeněk Bašný sen. (Ústí n.L.)  Jóga a schizofrenie

Mgr. Radmila Baďurová (Ostrava) Léčivá síla autogenního tréninku (somatofor. veg. dysfunkce) PhDr. Lenka Procházková

(Praha) AT v praci psychologa na somatickém oddělení 

Mgr. Veronika Víchová (Praha) Využití AT v AT ambulanci 

Mgr. Šárka Bezvodová (Praha) Spolupráce klinické psycholožky a kožní lékařky

Paralelně workshop PhDr.Hadasová/PhDr.Novosadová (Košice) Relaxačně-symbolická terapie 

Předání cen za nejlepší přednášku a kazuistiku Cena nakladatelství Portál 

Ukončení konference 

Akademický klub 1.LF UK (Faustův dům), Karlovo nám., Praha 2 



2.KONFERENCE

WWW.ATRENINK.CZ



3.KONFERENCE

WWW.ATRENINK.CZ



HISTORIE AT

Prof. Bouchal- výuka mediků

Prof. Kratochvíl – součást výcviku v 
hypnoterapii, léčba na oddělení

Součást psychoterapeutické péče v 
Psychiatrických 
léčebnách/nemocnicích

Součást psychoterapeutických 
výcviků

Ambulantní praxe (individuálně, 
skupinově)

Nové trendy -Wellbeing 

WWW.ATRENINK.CZ



POČÁTKY AT 
KROMĚŘÍŽ

WWW.ATRENINK.CZ



…STÁLE SE CVIČÍ…

WWW.ATRENINK.CZ



NA POČÁTKU BYLO SLOVO…OTÁZKA?

WWW.ATRENINK.CZ

• minivýzkum: Jak (se) (ne)učíme autogenní trénink (AT)?

•Jak učíme autogenní trénink (AT)? – z teorie?

•Jak se učíme autogenní trénink (AT)? – doporučení, heterogenní AT

•Jak neučíme autogenní trénink (AT)? – pouze doporučení relaxovat

•Jak se neučíme autogenní trénink (AT)? – profesionálové znají jen teoreticky

•Proč neužíváme dobrý lék, když je známý, 

účinný a téměř zdarma?

•Co by mohlo prospět psychologům, terapeutům, lékařům, 

pedagogům…i klientům?  

•Co má společného hypnóza, autohypnóza a autogenní trénink? 



KDY LÉKY NEFUNGUJÍ?

když nejsou dobře indikované

když chybí motivace

když chybí edukace 

když jsou užívány nesprávně

když…

KONCEPT MENS (Víchová, 2016)

Motivace-Edukace-Nácvik-Supervize

příklady správné praxe

Pracovní skupina pro AT, Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP  (dříve a na Slovensku pořád – název: 
Sekce pro hypnózu, autogenní trénink a progresivní relaxaci)

WWW.ATRENINK.CZ



KURZY – ZÁKLADNÍ STUPEŇ

WWW.ATRENINK.CZ



KONCEPCE KURZŮ OD R. 2013

Základní stupeň (1. den, 

4 -6 týdnů nácvik, 2.den)

Vyšší stupeň (2 dny)

Práce s klientem (1 den)

AT – jóga, meditace, imaginace a hypnóza (1 den), rozděleno AT - jóga a 
meditace, AT-imaginace a hypnóza

AT –lektorský (2 dny, zatím neuskutečněno, podmínka 5 let praxe)

WWW.ATRENINK.CZ



KONCEPCE KURZŮ OD R. 2013

V roce 2014- 9 kurzů AT ZS, 1 AT VS (celkem 22 dní)

V roce 2015 – 6 kurzů AT ZS, 2 AT VS (16 dní)

V roce 2016 – 6 kurzů AT ZS, 1 AT VS (14 dní), večerní kurz

V roce 2017 – 6 kurzů AT ZS, 1 AT VS (14 dní), 2 večerní kurzy

V roce 2018 – 10 kurzů AT ZS, 3 AT VS, 1 večerní kurz

Základní stupeň – (2 dny, 40% profesionálů), nebo verze 1 den

Vyšší stupeň – (2 dny, 60% profesionálů)

Práce s klientem (1 den, 1x ročně)

AT – jóga, meditace, imaginace a hypnóza (1 den, podzim 2015, 2016, 2017)

AT –lektorský (2 dny, za 5 let)

Trend světový – několikaleté výcviky- př. 110 hodin Š, 250h F

WWW.ATRENINK.CZ



KURZY - JEDINEČNOST PŘÍSTUPU: 
preference autosugestivního způsobu nácviku AT dle Schultze

nácvik v mezidobí s možností konzultací

skupinový sharing

skupinová hypnóza na závěr kurzů jako motivace a snazší udržení pravidelného nácviku

supervize při nácviku i vedení klientů jako podpora rozvoje metody a příklad správné praxe.

Lektorky AT: 

Mgr. Šárka Bezvodová – www.umenirelaxovat.cz

PhDr. Lenka Procházková – PVSPS - http://www.pvsps.cz/

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová – www.autogennitrenink.cz

Dr. Gawlik, Dr. Kaplan – souk. praxe, Dr. Humpolíček –souk. praxe

WWW.ATRENINK.CZ

http://www.umenirelaxovat.cz/
http://www.pvsps.cz/
http://www.autogennitrenink.cz/


KURZY – VYŠŠÍ STUPEŇ: 

WWW.ATRENINK.CZ



RELAXAČNĚ SYMBOLICKÁ TERAPIE

WWW.ATRENINK.CZ

Relaxačně- symbolická terapie (RST)

kombinuje AT a symboliku dle Junga

Kongres RST v Maďarsku

akreditovaný výcvik (Dr. Hadašová, Dr. Novosadová SK)

první běh v ČR  2016/2017: 100 hod základní část (akreditace AKP), 
celkem 450hod 

RST děti – 2018 -VÝCVIK 60 HOD
navazuje meditační skupina 

otvíráme RST skupinu pro zájemce

březen – červen (středa 18-19 hod)



MAPA POMOCI

Psychoterapii s využitím sugestivních technik a postupů - hypnózy - Vám může 
nabídnout pouze člověk, který k tomu má odpovídající kvalifikaci. Většinou se 
jedná o lékaře či klinického psychologa, který je povinen - na Vaši žádost -
tuto svou aprobaci prokázat odpovídajícím potvrzením/certifikátem o 
ukončeném vzdělání v oblasti hypnózy a hypnoterapie.

Jestliže si nejste jisti kvalifikací toho, kdo Vám nabízí hypnotická sezení, nebo 
tomuto člověku plně nedůvěřujete, pak hypnózu u takovéhoto člověka raději 
nepodstupujte - neodborný hypnotický zásah Vám může uškodit!

http://hypnosekce.cz/seznamy/

Obdobně bychom rádi nabídli seznam kvalifikovaných terapeutů pro AT na 
http://autogenniterapie.cz/mapa-pomoci/

Absolventi kurzů

Zájemci z praxe

WWW.ATRENINK.CZ

http://hypnosekce.cz/seznamy/
http://autogenniterapie.cz/mapa-pomoci/


INDIKACE A KONTRAINDIKACE

Rozvoj psychosomatiky a důležitost postavení 
AT 

v komplexním přístupu ke klientovi

Podpora léčby/Léčba:

Psychosomatika

Bolesti hlavy, migrény

Kožní obtíže

Dýchací obtíže (alergie, astma)

Poruchy spánku

Trávení 

…………………………………….

Oční obtíže 

Úprava tlaku (nízký, vysoký, kolísavý)

Somatická onemocnění 

Závislosti

Sport – výkonnost a soustředění 

Zdraví – seberozvoj/sebepoznání (vyšší 
stupeň AT)/ kvalita života 

Hlavní kontraindikací je 
chybějící osobní motivace. 

WWW.ATRENINK.CZ



NÁŠ LÉK NA SOUČASNOU SITUACI?

•sdružení lidí se zájmem o AT a relaxace

•výměna zkušeností (konference, web, f)

•vzdělávání (koncepce kurzů, spolupráce s Univerzitami )

•výzkum (spolupráce s NP forem)

•supervize (pomocný nástroj dobré praxe: kazuisticko- supervizní setkání 

nejen pro absolventy kurzů)

WWW.ATRENINK.CZ



VÝZKUM: CERVIKÁLNÍ DYSTONIE

WWW.ATRENINK.CZ

MUDr. Petr Dušek, PhD. – neurolog – Univerzita v Goettingenu,  1.LF UK Praha –

spolupráce

Aktuální výzkumné snahy v oblasti využití AT u neurologických pacientů, ověřování 

účinnosti metody.  

AT jako svalově relaxační technika u nemocí vedoucích ke zvýšenému svalovému tonu. 

3 typy hypertonu s rozdílnou patofyziologií:

- rigidita (Parkinsonova nemoc)

- spasticita (roztroušená skleróza, CMP…)

- dystonie (cervikální dystonie…)

Výzkumy: Sutherland, Andersen, Morris, Naglatzki, Sugimoto, Setter, Kupper, Ajimsha

Výsledky: subjektivně i objektivně došlo ke zlepšení, zvýšení kompetence pacientů

Prokázalo se, že AT signifikantně významně ovlivnil 

bolest oproti placebu …článek v přípravě



PSYCHOTERAPIE

Prof. Rivera – Autogenní analýza- nástroj, který hledal Freud

S. Freud- nejprve hypnóza, sugestivní přístupy, pak volné asociace 

Instrukce: „Řekněte všechno, co Vám přijde na mysl, tak jak to přichází.“ stejné jako říci 
úzkostnému „Buďte klidný!“

srozumitelné, ale obtížné

Stanovení cíle nestačí, potřebujeme také nástroj, kterým klienta naučíme dosáhnout 
cíle. 

http://www.isatapsy.com/
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PSYCHOTERAPIE - ZÁJEM

Dobry den,

obracim se na Vas s zadosti o radu ohledne kurzu autogenniho treninku? Shanim takovyto kurz pro sveho 5ti leteho syna, ktery kokta, a nejak se nemuzu
dopatrat, kde se neco takoveho v Praze porada.

Kurz AT shanim proto, ze syn cca od 3let kokta. Od pocatku s nim chodime na logopedii, kazdy den doma logopedii cvicime, ale koktani se sice zmirnilo, 
nicmene neodstranilo. Ja sam jsem v detstvi koktal (cca od 3-4 let do cca 6-7let), chodil na logopedii, foniatrii, cvicil doma, ale k zasadnimu zlepseni
nedoslo. Pak jsem se dostal na autogenni trenink, ktery me koktani behem cca pul roku (az jednoho roku) z 99% odstranil a dodnes nekoktam. Mam tedy 
nadeji, ze by tento trenink mohl pomoci i memu synovi.

Predem dekuji za jakoukoliv radu a preji hezky den, Z.B.

2016 – Konference o logoterapii – Brno (humor, AT a jóga v 
léčbě koktavosti)

http://www.denkoktavosti.cz/
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Děkuji za pozornost a 

srdečně zveme na 

4. konferenci o AT – autohypnóza, relaxace a meditace

2020 v Praze

Kontakt: veronika.vichova@gmail.com

www.hypnosekce.cz

www.autogennitrenink.cz www.autogenniterapie.cz

www.ruska80.cz http://www.isatapsy.com/
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