
 

 

Zveme vás na celodenní pásmo 3 přednášek známého ostravského etikoterapeuta  
a alternativního diagnostika Marka Ščotky, který je poprvé v Pardubicích, nazvané 

PSYCHOSOMATIKA  
A SYMBOLIKA TĚLA 

aneb jak číst tělo pouhým pohledem a dotekem 
 

Tvar a stav těla je výsledkem našeho myšlení, stereotypních myšlenkových programů a životních postojů. 
Zkušený pozorovatel diagnostik si o vás pouhým pohledem nebo dotekem dokáže přečíst i to, co celému 

světu pečlivě schováváte. Ve třech na sebe navazujících přednáškách vhodných pro úplné začátečníky, laiky i 
odborníky poznáte na vlastní kůži hodně zblízka, co se vám tělo svou neomylnou symbolikou snaží říct. 
Naučte se vaše tělo nově vidět, vnímat i prožívat. Naučte se s ním komunikovat, umět jej číst pouhým 
pohledem a dotekem. Naučíte se číst si v něm jako v knize! Ukážeme vám jak. 
 

Od 10. – 12. hod. |PŘEDNÁŠKA 1: BEZBOLESTNÁ PÁTEŘ| Symbolika páteře coby kroniky 

našeho života, symbolika zad, lopatek, ramen, paží a rukou. Symbolika pánve, kostrče a křížové 
kosti. Symbolika lordózy a kyfózy. Symbolika skoliózy. Vznik bolestí a návod, jak ji „odvzniknout“. 

Metody čtení páteře. 
 

Od 13. – 15. hod. |PŘEDNÁŠKA 2: NOHY – KOŘENY GAII |Symbolika nohou, malé pánve a 
dělohy. Symbolika, kotníků, kolen a kyčlí. Symbolika křečí a křečových žil. Symbolika celulitidy. 
Symbolika zadržování vody v nohách. Symbolika patních ostruh a zrohovatělé kůže na 

chodidlech. 
 

Od 16. – 18. hod. |PŘEDNÁŠKA 3: BŘICHO – SVATÝ GRÁL VZTAHŮ | Symbolika přední strany 
těla, vnitřních orgánů břicha, hrudníku, krku a hlavy. Symbolika prsou. Symbolika srdce a hlasu. 
 

 
 

 

Mezi jednotlivými přednáškami budete mít hodinové pauzy na jídlo,  
oddych a vstřebání informací. Jako BONUS proběhne  

od 18. – 19. hod. volná beseda s lektorem, 
na které vám odpoví na vaše dotazy a předvede ukázky diagnostiky,  

metod řešení a celkového poučení. 
 

 

Sobota 8. 11. 2014|Od 10.00 - 18.00 hod. 
 

 

Studio jógy Duhové zvonky 
Klášterní 54, Pardubice| www.duhovezvonky.cz 

 

 

Vstupné:  350 Kč/jednotlivá přednáška | 900 Kč/celodenní vstupné 
 Platba předem po potvrzení přihlášky | Omezená kapacita 30 míst na přednášku |  

Při zakoupení celodenního vstupného dárek zdarma (desky na poznámky a pastelky) 
 

Přihlášky: Závazné přihlášky předem písemně u Ivety Komárové na iveta@duhovezvonky.cz  
nebo telefonicky na čísle +420 605 743 923 

 

Poznámka: S sebou zápisníky, podložku A4, barevné pastelky, občerstvení možné zakoupit i na místě. 
 

Těšíme se na vás|Jednoduchá vysvětlení a řešení existují! 


