
Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Duhové poznání 

a 

Česká podologická společnost, z.s. 

 
organizují dvoudenní praktický vzdělávací seminář 

 

REFLEXOLOGIE LYMFATICKÉHO 

 SYSTÉMU TĚLA NA CHODIDLECH
 

 
 

 

Hodnoceno ve vzdělávacím systému České podologické společnosti: 7 kreditů 

 

Místo konání: Hotel POPULUS****, U staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3, GPS: 50°5'13.267"N 14°28'58.651"E  
Cena: 3000,- Kč - pro členy České podologické společnosti, pro ostatní 3750,-Kč 

Přednášející a školitel: Eva Marie Horáková 

Organizátor akce: Fešar Jaroslav,  prezident České podologické společnosti, z. s. 

Časový harmonogram: 

 

 5.12.2015   8,45 hod. –   9,00 hod.  prezentace                           6.12.2015    9,00 hod. – 13,00 hod.  pokračování výuky  

                    9,00 hod. – 12,30 hod.  dopolední výuka                                   13,00 hod. – 13,30 hod.  diskuse, závěr 

                  13,00 hod. – 13,30 hod.  občerstvení 

                  13,30 hod. – 17,00 hod.  odpolední výuka 

 

Náplň kurzu: Lymfa je transportní tekutina našeho těla a v současné době patří mezi velmi diskutované. Nyní máte možnost 

naučit se ovlivňovat lymfatické problémy a masírovat sami sebe a své blízké jednoduše jen na chodidlech. Je potřeba také 

vědět, že nejenom práce na reflexním lymfatickém systému těla na chodidlech nám pomůže. Důležité je také zharmonizovat a 

posílit všechny detoxikační orgány těla, na což se často pozapomíná. To vše a mnohem více se naučíte v tomto kurzu. Je to 

jemná a překvapivě účinná masáž k uvolnění zablokovaných lymfatických cest na těle. Potřebujeme k tomu jen chodidla. 

Pohodová, příjemná, citlivá a nenáročná technika, kterou zvládne každý, koho tato tématika zajímá. 

Jednou z cest vedoucích ke zdraví a spokojenosti, je reflexologie. Proč právě reflexologie? Fascinuje mě její přirozenost 

a dostupnost, „stačí“ prázdné ruce a bosá chodidla. Díky tomu může reflexologii používat každý vždy a všude. Hranice 

omezení jsou minimální. Tam kde nemohou působit jiné techniky kvůli kontraindikacím, tam reflexologie může pomoci. 

Využívá doteky, což je krásná komunikace beze slov - dotek je zázrak se skrytou energií, který nás provází celý život. 

Dotek umí pohladit, ale také léčit. Jednoduchá krásná bezbolestná efektivní, bez vedlejších účinků, zcela bez nákladů, 

dostupná každému kdykoliv a kdekoliv – taková je reflexní terapie, kterou učí paní Eva Marie Horáková – Zemková již od 

roku 1992.  

 

Závazně si svoji účast zaregistrujte, příp. potvrďte na e-mailu: jaroslav.fesar@seznam.cz. 

Na Vámi uvedený e-mail Vám budou později zaslány bližší informace. 

Současně uhraďte poplatek ve výši 3000,- Kč (3750,- Kč), nejpozději však do 20.11.2015  

na účet: 981347123/0800. Ze Slovenska: CZ09 0800 0000 0009 8134 7123, BIC (SWIFT) GIBACZPX 

 

Variabilní symbol: členové ČEPOS - Vaše členské číslo, nečlenové - prvních šest čísel RČ.  

Cena 3000,-Kč (sleva 20%) je určena pro členy České podologické společnosti. 
Účastníci akce obdrží diplom o absolvování školící akce. V ceně je použitý materiál, parkování zdarma a občerstvení. 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ AKCE JE 8 OSOB. 

  

www.vasenohy.cz, www.duhovepoznani.cz, www.podolog.cz 

http://www.vasenohy.cz/
http://www.podolog.cz/

