
00:22:10.800,00:22:13.800 
šárka vávrová:      chci se ještě zeptat, dnes jsem dost často u cvičení zívala, ale unavená 
nejsem..čím to? málo kyslíku? 
 
00:23:17.695,00:23:20.695 
Alice Simonová: Zívání je často projev únavy. Víkend byl náročný, tak bych se ani nedivil :-) 
 
00:24:29.359,00:24:32.359 
Alice Simonová: Často je to také projev toho, že by člověk potřeboval lépe dýchat (nadechovat). 
Objevuje se to hodně u dechových technik, ale může i u pohybů. 
 
00:25:02.753,00:25:05.753 
Alice Simonová: Každopádně bych se tím netrápil. Odejde to stejně nenadále, jako to přišlo :-) 
 
00:25:17.469,00:25:20.469 
šárka vávrová: No i kdyby únava, tak rozhodně příjemná ! Moc děkuji za krásný víkend a  přeji 
jen to nejlepší ve Vaší práci.. 
 
00:25:18.883,00:25:21.883 
Danah Hrbková: Díky za Váš čas i energii, super víkend 
 
00:26:53.665,00:26:56.665 
Jana Komišová: Taky moc děkuji, bylo to pěkné a přínosné - cvíčo, medi i povídání. :-) Jste 
jedničky! :-) Ale to já vím už dlouho... :-) 
 
00:27:13.312,00:27:16.312 
Erika: Děkuji za krásný a užitečný víkend, za nápad tohle uskutečnit. všechno dobré 
 
00:27:19.588,00:27:22.588 
Jitka S: Dekuji za báječný víkend 
 
00:27:30.986,00:27:33.986 
Petra Olšová: Moc děkuji za úžasný víkend, za čchi-kungové lázně, které si na Vašich 
víkendech vždy užívám, za nové prožitky, které jste nám zprostředkovali.  Jste báječní. 
 
00:27:39.913,00:27:42.913 
: Děkuji za vše. U mě absolutní spokojenost. Těším se na další setkání. Soňa Erbanová 
 
00:27:42.172,00:27:45.172 
markyx13: Moc děkuji za krásný víkend..! 
 
00:27:56.220,00:27:59.220 
Michaela Dvorakova: Moc děkuji. víkend mi hodně dal.  Jste super. :-) 



 
00:27:57.701,00:28:00.701 
Eva Znamenáčková: Děkuji moc, bylo to a hlavně vy jste byli úžasní a technika absolutně  v 
pořádku. Už se těším na další víkendový kurz. 
 
00:28:13.913,00:28:16.913 
Jaroslava Malečíková: Velmi intenzivní, inspirující , super víkend. Moc děkuji 
 
00:28:37.748,00:28:40.748 
Ilona Jedličková: Díky za skvělé cvičení i krásný víkend. Těšíme se na příští osobní setkání 
 
00:30:04.726,00:30:07.726 
Daniela Žižková: Moc děkuji. Úžasný víkend.Mějte se všichni krásně.  
 
00:30:26.618,00:30:29.618 
Michal Fiala: Díky za skvělé cvičení. Ahoj všichni mějte se krásně. 
 
00:31:09.572,00:31:12.572 
Jitka Stiessova: Děkuju za tento vikend vam obema: je pro me velkym darem, velkym zažitkem. 
S uctou Jitka 
 
00:31:23.489,00:31:26.489 
Irena Pavelková: Ahoj všichni a doufám,že se zase příště někde setkáme. 
 
00:32:43.748,00:32:46.748 
Petra Olšová: A zdravím všechny učitele čchi-kungu, kteří se tu mihli. Ať se Vám daří. :) 
 
00:33:29.183,00:33:32.183 
Jana Prokopová: Děkuji Alice a Pavle, krásné zrelaxování, uvolnění i nové poznatky, zdravím i 
všechny ostatní, mějte se fanfárově 
 
 


