
 

 

Zveme vás na celodenní pásmo přednášek etikoterapeuta Marka Ščotky 
 

MUŽI, ŽENY – NEJSTE NA TO SAMI 
ANEB JAK VZÁJEMNĚ SPOLUPRACOVAT, BÝT ZDRAVÍ 

A PEČOVAT O VZTAHY A RODINU JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ 
 

 

Sobota 7. 2. 2015 | 10.00 – 20.00 hod.  
 
 

 

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

 
 

 

Přednášející 

Marek Ščotka | www.masernanadlani.cz 
alternativní diagnostik, numerolog, etikoterapeut, masér 

 

 

 

10.00 – 12.30 hod. |  Přednáška I.: Rodinný trojúhelník – základ dobré rodiny 
Přestaňte fungovat chaoticky jako vyplašená chobotnice v křeči – tedy jedna obří hlava, do které se musí vejít nejlépe všechno 

na světě, hlava, na které je plně závislých více než osm nohou a musí je uřídit. Přijměte jednoduchý model rodinného 

trojúhelníku, zbavte se falešné zodpovědnosti, nadechněte se, uzdravte a začněte fungovat dobře, zdravě, přehledně a 

s krásnou jiskrou! Zapojte ostatní členy aktivně do pravého rodinného žití! 
 

12:30 – 13:30 hod. |  Přestávka na oběd, na oddech, kuloární diskusi a vstřebání informací. 
 

13:30 – 16:30 hod. | Přednáška II.: Magie Dělohy a mateřské lásky aneb vědomá 

práce s děložní energií pro ženy, muže a páry 
Není nic silnějšího než mateřská láska – výraz nejvyšší intimity a sblížení. Děje se tak pouze v děloze, v chráněném magickém 

prostředí. Muži po takové lásce touží a bojují za ni celý život. Říkají jí Pravá láska - ví moc dobře proč. Ženy touží celý život 

takovou lásku cítit, naplno a oddaně milovat své muže. Proč to tedy nejde? Proč se to musíme učit, rozpomínat se na to? 

Pochopte, jak funguje děložní energie, intimita a dojímání. Pochopte, jak vědomě pracovat s dělohou po celý život. 
 

16:30 – 17:00 hod. |  Přestávka na kafé, na oddech, kuloární diskusi a vstřebání informací. 
 

17:00 – 20:00 hod. |  Přednáška III.: Těhotenská rovnice pro ženy, muže a páry 
Vše, co se nám dnes děje nepříjemného, se děje proto, abychom konečně pochopili souvislosti a dořešili si za sebe nebo za 

předky to, co jsme dříve nevyřešili. Řešením je výsledek „vítěz/vítěz“ a pocit smíření. Těhotenská rovnice je způsob, jak 

rozklíčovat důležité indicie a zastavit vlastní, rodinné nebo rodové prokletí. Co všechno jsme dostali od rodičů? Co jsme dosud 

předali našim dětem? Jak jsme zakletí a jak zaklínáme naše děti? Zastavme osobní, rodinná a rodová prokletí, opakované 

osudy, nemoci, trestuhodné výchovné manýry. Muži, podpořme v tom naše ženy. Ženy, podpořte v tom nás, vaše muže! 
 

 

Vstupné | 350 Kč / jednotlivá přednáška | 1.000 Kč / celodenní vstup 
Platba předem převodem na účet / instrukce k platbě obdržíte v potvrzení přihlášky. 

Mládež do 18 let vstup zdarma | Diktafony povoleny 
Na místě možno zakoupit celodenní jídlo a pití. 

 
 

 

Přihlášky |  Přihlašujte se předem písemně e-mailem na iveta@duhovezvonky.cz nebo 

telefonicky na čísle (+420) 605 743 923, Iveta Komárová | Počet míst omezen – max. 

30 osob! 
 

Konzultace |         V neděli 8. 2. 2015 budou navazovat osobní konzultace s Markem od 8:00 – 18:00. 

Sezení trvají 60 - 70 min., cena 600 Kč/os. Rezervujte si termín u Ivety Komárové. 

mailto:iveta@duhovezvonky.cz

