
00:02:34.551,00:02:37.551 
: Já mohu. 
 
00:02:37.979,00:02:40.979 
Eva Znamenáčková: Dávám přednost pokračovat rovnou. 
 
00:02:45.046,00:02:48.046 
Daniela Žižková: klidne navazat  
 
00:02:46.778,00:02:49.778 
Miroslava Kopová: můžeme pokračovat hned 
 
00:02:48.050,00:02:51.050 
Zdena Fraňková: v pohodě můžete pokračovat 
 
00:02:51.917,00:02:54.917 
zdenka procházková: za mě je to úplně jedno, nemám žádný jiný program 
 
00:02:57.217,00:03:00.217 
Jana Komišová: souhlas 
 
00:03:09.848,00:03:12.848 
Michal Fiala: obě varianty jsou dobré 
 
00:03:18.836,00:03:21.836 
Jitka Stiessova: Za me klidne navazat. 
 
00:03:23.894,00:03:26.894 
Zdena Roztočilová: Hned pokračovat  
 
00:03:30.801,00:03:33.801 
Aneta Baťková: pokračovat hned :) 
 
00:03:31.015,00:03:34.015 
Irena Pavelková: klidně pokračovat,nemám problém 
 
00:03:44.947,00:03:47.947 
Ivana Seifertova: Mně to vyhovuje hned po cvičení 
 
00:03:46.223,00:03:49.223 
Jaroslava Malečíková: můžeme hned pokračovat 
 
00:03:49.242,00:03:52.242 



Michaela Dvorakova: Hned pokračovat :-) 
 
00:04:04.151,00:04:07.151 
Jitka Sehnalová: vyhovuje mi pokracovat hned 
 
00:05:50.367,00:05:53.367 
Alice Simonová: Díky moc za odpovědi. Budeme tedy otázkami pokračovat po 19. hodině. Už 
se na ně těšíme :-)  
 
01:02:58.244,01:03:01.244 
: Skvěle 
 
01:05:29.503,01:05:32.503 
Iva: super 
 
01:41:51.921,01:41:54.921 
Miroslava Kopová: cítím plnost v hrudníku až do poloviny břicha..jako kdybych měla teplou,ale 
težkou peřinu na hrudníku 
 
01:41:52.867,01:41:55.867 
: Ano. 
 
01:42:48.872,01:42:51.872 
Miroslava Kopová: po relaxaci 
 
01:45:33.499,01:45:36.499 
Irena Pavelková: Cítím bohorovný klid a pohodu, je mi fajn.Díky vám oběma, velký dík. 
 
01:46:50.587,01:46:53.587 
Jana Komišová: Jsem příjemně unavená.:-) Při meditaci jsem se tak uvolnila, že jsem málem 
usnula... Ale je to super! 
 
01:47:55.350,01:47:58.350 
Jana Mottlova: Děkuji za báječný den :) Těším se na zítra :) Jana 
 
01:50:07.778,01:50:10.778 
Daniela Žižková: Také moc děkuji za krásný den. Bylo to úžasné. Jsem příjemně unavená. 
Těším se na zítra. 
 
01:51:20.185,01:51:23.185 
Jana Komišová: Orel je král ptáků ! 
 
01:51:27.788,01:51:30.788 



Zdena Fraňková: Také díky za krásný den :-), bylo to skvělé 
 
01:53:13.784,01:53:16.784 
Jitka Stiessova: Moc děkuju za krásny den- spousta krásných prožitků. Jste úžasní! Děkuju:)) 
 
01:53:37.453,01:53:40.453 
Kouzelna Vila: Moc děkuji 🙏❤ 
 
01:54:41.812,01:54:44.812 
Michal Fiala: Děkuji bylo to skvělé a těším se na zítřek:) 
 
01:56:26.175,01:56:29.175 
Michaela Dvorakova: Moc děkuji. Byla jsem už pár měsíců rozlámaná. A dneska se po cvičení s 
vámi cítím zase pružně a lehce. Je to super.  :) 
 
01:56:29.092,01:56:32.092 
Zdena Roztočilová: Děkuji za úžasné cvičení, je mi nádherně. Přiznám se, při relaxaci jsem 
usnula 
 
01:56:38.325,01:56:41.325 
Petra Olšová: Pavel má pravdu, dneska toho bylo opravdu hodně, hodně nového i hodně 
nových prožitků. Z Vaší strany úžasná práce a moc děkuji. 
 
02:06:37.247,02:06:40.247 
Miroslava Kopová: tak to mám úplně stejně... 
 
02:07:25.632,02:07:28.632 
Iva: Tak to je přesný.díky souhlasím  
 
02:08:14.625,02:08:17.625 
Iva: A nejsem v to sama:) 
 
02:09:52.023,02:09:55.023 
Irena Pavelková: Pokud tu není Irča jiná, já mluvit nemohu. Nemám mikrofon. :+)) 
 
02:14:54.433,02:14:57.433 
: Dobrou noc. 
 
02:15:28.881,02:15:31.881 
Zdena Fraňková: dobrou noc :-) 
 
02:15:31.046,02:15:34.046 
Iva: dobrou 



 
02:15:41.369,02:15:44.369 
Daniela Žižková: Hezký večer 
 
02:15:44.253,02:15:47.253 
Jana Komišová: Moc děkuji, hezký večer a těším se na zítra! :-) 
 
 


