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Pomohu vám najít vaši vnitřní sílu a

nový pohled na váš život. Osvobodíte se

od zátěže, která vám nedává úlevu a

zrušíme koloběh stále se opakujících

situací. Vaše proměna zasadí

smrtelnou ránu nešťastnému životu a

vy si konečně dokážete přiznat, že

máte právo na lepší a krásnější život.

Pomohu vám najít smysl

života

J.M.



Můj příběh

Jsem držitelkou všech výsad ženy. Jsem dcerou,

sestrou, setřenicí, manželkou, maminkou, tetou i

babičkou.

Jako malá jsem milovala ranní klid, když všichni ještě spali. Potichu jsem se
vykradla na venkovní schody a snažila jsem se najít kus místa, kam svítilo
sluníčko. Bylo ještě ranní chladno, ale sluníčko hřálo a já vnímala jen jeho
paprsky a božský klid.
 
Milovala jsem svůj vnitřní klid a ticho. Dokázala jsem sedět celé hodiny u
kamen na uhlí a nahřívala se jako malá kočka. Ostatním by možná u
sálajících kamen bylo horko, já jsem byla omámená tou silou a krásnou
energií.
 
Byla jsem prostřední ze tří dětí. Vyrůstala jsem v rodině, která žila na okraji
společnosti. Tatínek byl nespokojený se svým životem, a tak z práce šel
rovnou do hospody. Maminka se snažila svůj život nějak přežít a uživit tři
malé děti.
V patnácti jsme se z vesnice přestěhovali do Prahy. Maminka dostala
podnikový byt a my jsme zažívali krásné časy plné luxusu. Voda tekla
kohoutkem, už jsme nemuseli nosit vodu v kýblech a ohřívat ji v kotli.
Naprostá svoboda! 
Rodiče se rozvedli, ale i tak tatínek bydlel s námi, alkoholové boje
pokračovaly a já zažívala těžké časy. Bratr byl na vojně, černého Petra
jsem držela v ruce já.
 
 



Můj příběh

Maminka se snažila zabezpečit rodinu a já jsem se starala o chod
domácnosti. 
 
V devatenácti letech jsem přišla do jiného stavu a zůstala jsem sama. Byla
hluboká totalita a svobodná matka měla stejnou popularitu jako čarodějnice,
nebo lehká žena.
Byla jsem v naprostém šoku, nevěděla jsem, jak zvládnu být matkou. První
měsíce jsem žila jako ve snu. Z práce jsem šla rovnou domů a snažila se
vše zaspat. 
 
Rodinná rada zasedla a donutila mne podat inzerát. V té době bylo možné
dát inzerát na seznámení do časopisu Mladý svět, jiné možnosti nebyly.
Pamatuji se na výraz paní u přepážky v podatelně, když četla můj inzerát:
"Nastávající maminka hledá hodného tatínka Zn.: do 28 let."
 
Byla jsem překvapená, že na inzerát vůbec někdo odpověděl. V pátém
měsíci jsem chodila na schůzky, jedna horší než druhá. Byla jsem
překvapená a zklamaná z chování a očekávání mužů. Chovali se jako
nadřazená rasa, která může cokoliv, protože jsou "ochotni" tolerovat a
vlastnit tu, co "sešla z cesty".
 
Na poslední schůzku jsem už nechtěla jít. Styděla jsem se, byla jsem
zklamaná a ponížená. Měla jsem jistotu, že to bude poslední omyl mého
inzerátového šílenství.
 
Přišel do mého života a už z něj neodešel. Inzerát našel v časopise, který
dostal od svých vojáků, aby měli od něj klid při výcviku. Podobnost z Pelíšků
čistě náhodná, jak s oblibou tvrdí můj muž.
 
 



Můj příběh

V květnu se nám narodila dcerka, v říjnu jsme se vzali a potom přišly další
dvě holčičky. Vymodlili jsme si je a jsme za ně vděční.
 
Po revoluci manžel odešel do civilu a začali jsme podnikat. Ze začátku se
dařilo, ale muž přišel o práci a zákazníků na malém městě chodilo míň a
míň. Začal boom obchodních center a náš obchod krachoval.
 
Byli jsme zadlužení, hledali jsme řešení. Rozhodli jsme se prodat byt,
vyplatit dluhy a zbytek dát na spoření, abychom za pár let mohli bydlení
vyřešit. 
Poslechli jsme radu a dali vědět věřitelům, že prodáváme byt a jejich
závazky budeme hradit z prodeje. Díky tomuto kroku se prodej začal
blokovat exekucemi, kterými si věřitelé jistili své právo.
 
To byla pro mě poslední kapka. Byla jsem zoufalá, ponížená, na čele jsem
měla nápis "dlužím". Nevěděla jsem kudy kam. Přemýšlela jsem o
sebevraždě. Zklamala jsem sebe, své děti, vinila jsem se za všechny hrůzy
světa. 
Moje zdraví bylo poničené, nejmladší dcerka chodila do Zvláštní školy a
potřebovala pozornost kvůli špatně léčené epylepsii. 
 
V té době jsem se od zákaznice dozvěděla, že NĚCO existuje. Nic
konkrétního, ale cítila jsem, že je to poslední moje záchrana. Jako když do
mě střelí. Začala jsem hledat v knížkách. Hltala jsem každou knihu, která
vysvětlovala duchovní svět.
 
 



Můj příběh

S manželem jsme dávali náš život postupně do pořádku. Byt jsme nakonec
prodali, ale realitka nám vyplatila jen polovinu peněz. Víc jsme z nich
nedokázali dostat. Jeden den nám vyplatili půlku a druhý den už realitka
neexistovala.
 
Roky jsme zpláceli naše dluhy. Pracovala jsem se sebou, rovnala své
vlastní postoje a obnovovala svou vnitřní hodnotu. Každý den jsem
pracovala na svém vnímání a hodnotě.
 
Měnila jsem se a měnila jsem postoje, ale situace ohledně peněz se lepšila
jen velmi pomalu. Stále se vracely stejné problémy. Před jedenácti lety
jsem objevila metodu SRT a díky ní i možnosti pracovat ve své energii i s
minulými životy.
 
To byl pro mě Boží dar, protože právě v minulosti, o které jsem neměla ani
ponětí, jsem nacházela stejné situace, které jsem žila v tomto životě. Můj
život se začal měnit, všechny oblasti se zlepšovaly. Rovnaly se vztahy,
vazby a odcházela marnost a tíha života.
 
Postupně se začaly dít změny, kterých si všímali i ostatní lidé a hlásili se o
pomoc. 
 
Stejným způsobem jsem poznala Haničkou Mokrou a od našeho prvního
setkání se začala odvíjet naše společná cesta. Propojily jsme mé znalosti a
zkušenosti z vnímání minulých životů se zkušenostmi Haničky z
kraniosakrální terapie. Po několika letech se přidala Irenka Marek
Brejchová, která ještě víc otevřela cestu k astrálním světům.
 
 



Můj příběh

Díky naší spolupráci a propojení vznikla metoda JIH a projekty, které
najdete v tomto ebooku. Nejsou zde všechny, vybrala jsem jen ty, které
jsou v tomto okamžiku aktivní.
 
S manželem jsme spolu víc jak 33 let. Naše vzájemná láska a podpora
přečkala všechno. Nebylo to lehké. Museli jsme oba najít cestu každý sám
k sobě a potom k sobě navzájem. Obrovský kus tolerance a chuti hledat
jeden na druhém to hezké bylo zapotřebí.
 
Nestalo se to samo o sobě. Oba jsme hodně zapracovali na vlastním
vidění, hodnotě. Bez nároků na tom druhém. Není možné měnit druhého,
když sám nechce. Naštěstí můj muž vždy našel sílu vnímat realitu a lásku,
místo urputnosti a potřeby mít vždy pravdu a patent na rozum.
 
Stále se děje v mém životě spousta věcí. Někdy jsou krásné, jindy nevěřím
vlastním očím, co se hrne do mé reality. Nesedím na růžovém obláčku, ani
nemám hloupý, ale šťastný výraz krále z pohádky "Nesmrtelná teta". 
 
Vím, že život je proměnlivý a je jen na mně, jak se k němu postavím. Záleží
na mém úhlu pohledu a na schopnosti najít cestu, řešení. Mnohokrát děkuji
metodě JIH za možnost žít život v lásce, pravdě a pochopení jeho
proměnlivosti.
 
Metoda JIH je životní styl, který obnovuje a zachraňuje život, dává sílu, víru
a úlevu. 
 
 



Jasné Informace Hned emočním naciťováním

Oficiální název jedinečné metody vznikl v roce 2014 a

velká písmena vystihují základ a sílu techniky, kterou

jsme předali více jak 30-ti životním koučům této

metody.
Metoda JIH® je postavena na velmi silných základech objevování všech
emočních aspektů života a reakcí těla na tyto aspekty. Postupným
klíčováním situací, vnímáním pocitů a negativních postojů vznikala pevná
základna vjemů, reakcí a řešení. Díky přijmutí nekonečnosti času máme
možnost nacházet úplné začátky nepohodlí tohoto života i v dobách dávno
minulých.
Hledání nepohodlí má jen jeden jediný důvod a tím je úleva a zrušení stále
se opakujících nezdarů. Vhledem do hluboké minulosti, nebo daleké
budoucnosti a vyrušení nastavených omezení, vracíme životní energii do
prvotního nastavení, které je identické se stavem při narození. 
Každý, kdo pracuje s metodou JIH® a kdo zná její základy je postaven do
roviny neutrality k problému, situaci a člověku tak, aby to nebylo možné
znevážit, nebo zneužít. Systém nastavení je postaven tak, aby
nedocházelo k manipulaci, nebo neodbornému zásahu do jedinečnosti
člověka, zvířete, situace.
Není oblast, ve které by metoda JIH® nedokázala pomoci. Mám mnoho
zkušeností v pomoci v oblasti osobního posunu, návratu k jedinečnosti
dané osoby. U každého zájemce se rovná vše, co je jeho součástí a v jeho
energii vykazuje nepohodlí. Zaměřuji se na všechny vztahy, práci,
komunikaci, hojnost, zdraví. Díky tomu, že je metoda JIH® neinvazivní a
nijak nezatěžuje, trvá „sezení“ nejdéle 1,5 hodiny.
Dětem a starším lidem, hospitalizovaným a lidem v akutním stavu ohrožení
života, nebo při vážné nemoci pomáhám skrze žádost osoby jim blízké.

Pro termín konzultace volejte tel. 774 420 251



Autorské projekty metody JIH®

Automatická kresba diagnostická metodou JIH®
Příběh vzniku Automatické kresby diagnostické je jedinečný a zajímavý.
Když jsem objevila souvislost událostí tohoto života se stejnými v jiných
životech, přála jsem si mít v ruce pro mé klienty účinný nástroj, kterým by
se i oni mohli osvobodit. Jakmile vstoupíme do života, zapomeneme co
jsme žili v jiných životech. Duše si to pamatuje, i tělo si může pamatovat
bolesti, nebo úraz z jiného života. Jenom my si nepamatujeme nic a
nechápeme, proč se nám opakují situace, i když na sobě intenzivně
pracujeme.
 
Jednoho dne jsem psala text na počítači, když začala přicházet slova.
Psala jsem tedy to, co přicházelo a k mému údivu ke mně promlouvala
červená barva. Psala jsem text o tom, co červená barva přináší za
informace, a k mému ještě většímu překvapení i vyjádření emocí červené
barvy. To samé se opakovalo u žluté barvy. Sepsala jsem tok slov a vše
utichlo. 
Čekala jsem na další informace, ale místo dalších barev, jak by asi každý
očekával, přišla informace: "Vyhlas termín na Automatickou kresbu
diagnostickou."  Jsem zvyklá neodporovat, vím, že ve správný čas přijdou
další informace, našla jsem termín, přidala ho na web a nechala čas
plynout. A jak to tak bývá, zbytek informací přišel v ten samý den, co jsem
učila svou první Automatickou kresbu diagnostickou v životě.
 



AKD je ucelený systém, který vznikl v roce 2011 ve formě jednodenního
kurzu. V roce 2018 vznikl online živý kurz, který trvá 7 dní a je postaven na
aktivním přístupu. Jsou vytvořena skripta, videa a osobní podpora formou
živých konzultací. Základem tohoto projektu jsou informace získané
channellingovým zápisem a základy metody JIH®, které se staly součástí
projektu od roku 2013. Automatickou kresbou diagnostickou (AKD) je
možné obnovit vlastní život, narovnat situace, vztahy, hojnost, vyladit práci.
Zcela jednoduše, neinvazivní cestou a s minimálními náklady při jejím
používání.

O kurzu napsali:
Do cesty mi vstoupil kurz AKD metodou JIH® a já jsem bez zaváhání
vstoupila. Musím říct, že co začal, není den, kdy bych nekreslila. AKD je
metoda, kdy pomocí barev odkrýváte nesrovnalosti v energiích ve vašem
životě. Následně pomocí konkrétních otázek nalézáte kořen potíží, a
nakonec celou situaci vyčistíte a nastavíte do harmonie. Můžete tak
nahlédnout do oblastí jako je zdraví, vztahy v rodině, přílišná potřeba
kontroly či peníze. Je to taková regresní terapie na papíře s přesahem do
budoucnosti. Je velmi úlevné, když mám za sebou situaci, které nerozumím
a pomocí pastelek ji rozklíčuju a pochopím. Když zjistím, čí silná myšlenka,
strach a manipulace zasahuje do života mého a celé mé rodiny. Vím, že to,
co mě teď čeká, bude velká výzva. Posunula jsem se obrovsky dál na své
cestě a na mém rozpoložení je to velmi znát. Těším se na tento rok, na celý
svůj život a na vše, co mě v něm čeká. Protože vím, že si jej tvořím sama.
Děkuji Jarce Matuškové za kurz a za možnost propojení se sebou
samotnou.

Nikola Usvaldová



Ďakujem za online kurz AKD. Vidieť nakreslené pocity, vnímať pohyby ruky
s absolútnou doverou a skutočne vnímať, čo sa v danom momente vo mne
odohráva, je fantastické. Znovu som si uvedomila, čo AKD dokáže a akú
úžasnú pomocníčku máme stále k dispozícii. Tento kurz, vedený v pravde a
láske a s jedinečným prejavom každého z nás, doporučujem skutočne
všetkým. Čo viac si možeme priať, ako získať možnosť kedykoľvek pomocť
sami sebe.

Mária Vodvářková

Při kresbě jsem se rozvzpomenula na to, jak je člověku zase dobře! Jak
když je sám se sebou, kreslí si, a přitom vnímá vše podstatné, co má. AKD
mi ukázala jak se ponořit do sebe, co už znám dlouho, jen ne, a ne to
přiznat a respektovat. AKD mi ukázala zase cestu k sobě. Ještě je taková
vrávorající a občas spadnu, jak to mimino, co se začíná učit, ale je v tom
také to kouzlo poznávání. A koho jiného mám ve své podstatě poznat než
sama sebe. Vždyť jsem tu pořád, se sebou! AKD mi také ukázala, že kolem
jsou lidé, kteří jsou plní lásky, otevřenosti a nehodnotí, nekritizují! Jsou
něhou sami a radostí pro sebe si pomáhají, a to je nejvíc v dnešním světě!

Tea Zachová

Pro vyhlášené termíny na Automatickou kresbu
diagnostickou online se podívejte na

https://jarkamatuskova.cz/projekty/automaticka-kresba/



Autorské projekty metody JIH®

Vědomé tvoření vlastní reality

Jednou nad ránem mě vzbudila informace: "Šest zabijáků vaší prosperity:
NEMŮŽU, NEJDE TO, NEMÁM, CO BYLO, CO BUDE, KONTROLA."
Stále dokola. Intenzivně a bezodkladně. Musela jsem vstát z postele,
informaci zapsat. Teprve potom jsem mohla v klidu spát dál.
 
Měsíce se nic nedělo, už dávno jsem zapomněla na tuto ranní příhodu,
když přišel zase ten neodkladný pocit. Hlavou mi znělo: "Šest zabijáků vaší
prosperity." 
 
Prohledala jsem diář a s úlevou našla slova, která jsem kdysi zapsala. Kdo
vymyslel název kurzu, ve kterém se zbavíte právě zabijáků vaší prosperity?
Neptejte se mě, já to nebyla. Název přišel tak, jak je u mě obvyklé, prostě
se objevil a už zůstal. :) 
 



Když tvoříme svou realitu vědomě, potom všechno v našem životě má
nějaký smysl a také své řešení. Víme, co si dáváme do života a když
vytvoříme něco nevědomě, tak nám to prostě a jednoduše dojde.
Život je cesta za poznáním a pochopením, je to vývoj a otevírání dalších
možností. 
 
Vědomé tvoření vlastní reality přináší nový pohled na život a dává důraz
 na obnovení své vlastní prosperity. Když víte, co se děje, když znáte
souvislosti, potom se snadno koná náprava tam, kde se zdálo být všechno
ztraceno.
 
Představím vám šest totálních zabijáků vaší prosperity a hojnosti v životě.
Jsou to naučené a vžité postoje a přesvědčení, které možná ani
neregistrujete a používáte je zcela nevědomě. Je na čase vám je ukázat 
a pomoct vám se jich jednou provždy zbavit.

Pro vyhlášené termíny Vědomého tvoření vlastní
reality se podívejte zde:

https://jarkamatuskova.cz/projekty/vedome-tvoreni-vlastni-reality/



Autorské projekty metody JIH®

20-ti denní výzva 
návazná aktivita k

Automatické kresbě diagnostické
Dvacetidenní velmi aktivní online kurz, ve kterém postupně pročistíte deset
témat a v nové energii naladíte váš život do té nejlepší možné verze. Každý
den vás čeká můj živý vstup, motivace a podpora uzavřené Facebookové
skupiny.
Tuto aktivitu vyhlašuji v návaznosti na kurzy Automatické kresby.

Osobní koučink
Osobní koučink - je možné se domluvit na osobní schůzce, telefonickém
hovoru i setkání na Skype (ZOOM). Moje pomoc je identická ve všech třech
možnostech a záleží jen na vás, jakou zvolíte. Pro větší pomoc platí, že se
na mě můžete obracet i průběžně tak, jak potřebujete. Pomohu vám, pokud
řešíte akutní záležitost, nebo dlouhotrvající problém. Je jedno, jestli vás
trápí pracovní, vztahové, osobní, zdravotní problémy.
Metoda JIH® neinvazivně obnovuje to nejlepší řešení pro vás.
Skrze vás je možné vyladit láskou životy těch, které milujete. Jedná se o
láskyplnou pomoc a narovnávání vlastních hodnot. Ctím svobodnou vůli a
nezasahuji tam, kde je přístup neadekvátní.

Pro termín konzultace volejte na tel. 774 420 251



O koučinku metodou JIH® napsali:

JIH® - Jasné informace hned. Lidi, opravdu to tak je. I když se stalo, že
jsem potřebovala nutnou konzultaci a byla na druhé straně Republiky než
můj kouč, dostalo se mi pomoci i přes telefon. Úleva přišla hned. Metoda
navnímává člověka vždy. Vždy, když je třeba. Konzultace probíhá naprosto
stejně jako u osobní konzultace. Ráda tyto dvě konzultace kombinuji. Vždy
mi byly velkou úlevou.

Bára Maxová
Telefonická konzultace s Jaruškou je taková mikroterapie, která mi vždy
pomůže objektivně se podívat na aktuální situaci, ve které si sama neumím
poradit. Jarky Jasné Informace Hned mi pomáhají vidět daný problém jako
někdo, kdo pozoruje z povzdálí a není zaujatý. Cítím se po těchto
informacích mnohem "pevněji v základech".

Eva Handzová

Terapie po telefonu? Ano, s metodou JIH® je to možné. Konzultace po
telefonu je účinná stejně jako osobní konzultace, ale navíc má výhodu v
tom, že vám je ve chvíli vašeho nepohodlí pomoženo okamžitě. Dostanete
jasné informace hned, cítíte úlevu a může dojít k pochopení. Využívám obě
formy -  jak osobní, tak telefonické konzultace. Na terapiích u Jarky miluji
rychlost určeni zdroje nepohodlí, bolesti a vyčištění. Je potom zase radost
tvořit si svůj život.

Martina Zelenická
Terapie po telefonu? S JIHem je možné vše. Když potřebujete pomoc TEĎ!
Funguje to stejně, jako osobní setkání, prostě J-asné I-nformace H-ned.

Jana Javůrková



O koučinku metodou JIH® napsali:

Može sa to zdať neuveriteľné, ale úľava a zvedomenie funguje aj pri
telefonickej konzultácii. Pomohla mi hneď opustiť naučené vnímanie
situácie, opustiť urputné argumenty rozumu, uvoĺniť zastavené prudenie
energie-to skutočne vnímam na fyzickom tele, mne osobne povolí stuhnutie
v ramenách - a zvedomiť a pripustiť nové vnímanie. Telefonicka konzultácia
je vždy dostupná pomoc s okamžitou úľavou.

Mária Vodvářková

Před několika lety jsem si neuměla představit, že by mi někdo mohl pomoci
jen tak, že se s ním bavím. Když jsme v kontaktu a sedíme spolu. Jenže se
stalo, že jsem nemohla jet na osobní setkání, ale pomoc jsem potřebovala.
Zvedla jsem telefon a terapie proběhla. Efekt stejný a úleva rychlejší než
blesk. Cítila jsem stejné pocity, jako bych seděla vedle Jarušky. Já osobně
mám ráda první terapii při osobním kontaktu, ale někdy je fakt potřeba
ihned, a tudíž je telefon nejrychlejší varianta.

Simona Vrabcová

Terapie po telefonu je třešnička na dortu JIHového “hned”. Právě při ní
jsem si uvědomila, že na úlevu skutečně není třeba čekat “až někdy, až
bude čas se sejít, až pojedu tam a tam”. Celou dobu terapie jsem měla
stejně živý pocit blízkosti a vnímání uvolnění jako při osobním setkání, ale
jako bonus zároveň i komfort vlastního domova.

Daniela Jílková

www.jarkamatuskova.cz

https://jarkamatuskova.cz/


Sledujte mě na sociálních sítích

Mluvím, píšu a řeším život. Nehledejte strojené vystupování a naučená
gesta. Jsem normální ženská, maminka, babička a manželka. Sama jsem
hledala pomoc a díky kamarádce a kolegyni Haničce Mokré a posléze další
kamarádce a kolegyni Irence Marek Brejchové vznikla jedinečnost metody
JIH®. Nebyl to projekt, který se tvořil za záměrem vybudovat nějakou
značku. Potřebovaly jsem si pomoci navzájem. Jak jsme měnily naše
životy, přicházeli lidé z blízkého i dalekého okolí s žádostí o pomoc. A my
jsme pomáhaly.
Jenomže se stalo to, že jsme pro samou pomoc ostatním neměly vůbec
čas žít naše životy a vztahy. Byli zájemci, kteří se chtěli naučit to, co jim
samotným pomohlo. My jsme neměly do té doby potřebu pojmenovávat
nějakým názvem systém, který fungoval nám i ostatním.
Lámaly jsme si hlavu dlouhé týdny, nechtěla jsem cizí název. Nakonec
zvítězila začáteční písmena našich jmen, a posléze přišel i oficiální název –
Jasné Informace Hned emočním naciťováním.
V uvedených odkazech najdete vše o tom, jak žiju, přemýšlím, co se zrovna
chystá.
Přidejte si mě do přátel a přihlaste se k odběru na mém kanálu YouTube. 

Facebook Jarka Matušková

YouTube

Instagram

https://www.facebook.com/jarka.matuskova
Facebook veřejná skupina

Život na živo Jarky Matuškové

Jarka Matušková

Jarka Matušková

Co se můžete ode mě dozvědět?



Kontaktujte mě na tel. 774 420 251

Proč právě tianDe?

TianDe v překladu znamená „Nebeská dokonalost“.
Při své cestě jsem objevila tuto kosmetiku, která má pro mě ohromný
význam. Při mé pomoci lidem pracuji s nehmotnou energií. Je to takové to
„čudliky budliky duc“ na které si nemůžete sáhnout. Je to velmi účinná
metoda, velmi autentická a pravdivá ve svém vyjádření, ale není fyzicky
uchopitelná.
Klienti mívají pocit, že se to děje samo a oni nemusí dál se sebou nic
udělat. Opak je pravdou, a i toto je důvod mé aktivity v tianDe. Produkty
jsou plné bylin a vůní, pomáhají tělu a jejich používáním nutí každého o
sebe víc pečovat. Mnoho žen objevilo díky tianDe krásu péče o sebe samé,
a to je v mé práci JIH® víc jak nutné.
Doporučuji produkty tianDe pro úlevu těla a pro celkovou podporu zdraví.
Máme mnoho zkušeností například s úlevou při bolestech zad a kloubů, s
ženskými problémy. Při návratu k lepšímu životu metodou JIH® tianDe
hodně pomáhá produkty s prvky aromaterapie, které obnovují pocit krásy a
ocenění sebe sama.

V každém produktu tianDe se mým záměrem aktivuje
velmi silná energie pomoci.

S nákupem produktů tianDe vám pomohu – zvolím pro vás ty nejvhodnější
a zajistím vám o třetinu výhodnější cenu. Nakupovat můžete v e-shopu,
který je přímo v mé skupině, a dokonce ho vlastní Irenka Marek Brejchová
se svým mužem Honzou Markem.
www.nakupuj-tiande.cz
 
Do poznámky napište: „Na doporučení Jarky Matuškové“



Kontaktujte mě na tel. 774 420 251

Jaké mají zkušenosti s tianDe zákazníci?

Vypadá to, že jsem vyzrála na lupénku díky Hadí řadě, peelingu a
tělové soli, je to prostě super!!! Příště si určitě zase objednám!!
Radka
 
Kdo mě zná, tak ví, jakými bolestmi kloubů jsem trpěla. Vždy mi zaručeně
pomohou a uleví tělové soli, které rukavicí SPA krásně vetřu a nechám
působit. Potom kombinuji fytogely Orthophyt a Slaviton s fytonáplastmi
náplastmi. ❤  
Šárka
 
Na moje ploténky už nemusím používat léky proti bolesti, ani na uvolnění.
Když mě to chytne, nalepím na kříž náplasti, natřu Slavitonem a za chvíli je
mi dobře. 
Ivan

pomáhá na bolest
podporuje krásu
pečuje o vlasy

Pro zorientování v nabídce a nejvhodnějších produktech pro vás mě
kontaktujte, společně vyladíme. Sestavím pro vás balíček produktů tak, aby
byl pro vás nejpřínosnější.

Nabídka produktů je veliká.



www.jarkamatuskova.cz

Vítejte v mém tvořivém světě

Představte si, že dostanete krásný kus oblečení, který vám dodává díky
JIH® vaši hodnotu, větší jistotu a radost.
To je můj záměr.
V každém kousku oblečení je moje vnímání vaší podstaty. Obsahuje
podporu pro vás a spojení s vaší podstatou, duší. Když si obléknete daný
kousek, máte jistotu, že na život nejste sami.

Vnímám vaši energii a láskou
k vaší jedinečnosti vy získáváte
kousek toho nejlepšího z vás.
V tuto chvíli tvořím jedinečné velké
šátky a šály.
Šátek pro vás si můžete objednat
na odkazu:
https://jarkamatuskova.cz/satky-
s-pribehem/
 
Při objednávce si vyberete základní
barvu a vše ostatní je už jen na
mém vnímání vaší jedinečnosti.
Můžete se těšit na krásu a já vím,
že už jen samotné rozbalování
balíčku bude pro vás dárkem.

Na Facebooku najdete šátky
pod tímto odkazem:

Freli – šátky s příběhem

https://jarkamatuskova.cz/satky-s-pribehem/




"Každý den je nový začátek, kdy

je možné naprosto vše"

"Poznat sebe je ten nejdůležitější

úkol života"

"Každý pád je novým impulzem k

rozhodnutí se postavit a jít dál "

www.jarkamatuskova.cz



www.jarkamatuskova.cz

info@jarkamatuskova.cz

+420 774 420 251

NASKENUJ MĚ


