
 

Masáže Shiatsu v ORIONU 

Datum: úterý 29. 11. od 9.00 hod do 18.00 hod 

Bob Dvořák 
www.BobDvorak.cz 

 
Nabízíme individuální sezení – diagnostiku a následnou masáž Shiatsu. 
 
Doba konzultace:   cca 1 hod – individuální, dle závažnosti problému 
Cena za 1 hodinu:  350,- Kč 

Pan Bob Dvořák je přímý žák mistrů Tsunenori Fujimaki, Saul Goodmann, Michio 
Kushi, Vittorio Calogero a Katriona Forrester. Studoval a praktikoval tradiční 
Shiatsu přímo v Japonsku (School of traditional Shiatsu, Tokio, Kyoto,). Studoval 
Orientální diagnostiku a Tradiční medicínu dálného východu s využitím energie 
potravin (miso, tamari, umeboshi, bancha, mu, kuzu, nori, gomashio, pickles, 
azuki, wasabi, takuan, ransho, mochi, tekka, taro, daikon...). 

Bob pomáhá řešit a uzdravovat různé stavy - např.: když vás (nebo vaše blízké) 

bolí záda, hlava, klouby, svaly, břicho, když máte únavový syndrom, jste ospalí, 

bez energie, roztržití, nedokážete se soustředit, nemůžete otěhotnět, máte 

výtoky, vyrážky, někde se vám objevila boule, svědí vás zadek, máte opary, 

vysoký tlak, křečové žíly, padají vám vlasy, a další problémy, které Vás trápí 

a pronásledují,… (pokud možno ne všechno najednou! )  

Pár slov o Shiatsu:  

Shiatsu je japonská masážní technika, při které terapeut dotekem pracuje 
s akupunkturními dráhami tak, aby byl obnoven přirozený tok životní energie 
a nastolena energetická rovnováha v těle. 
Shiatsu může být více než jenom velmi příjemná masáž - tato technika pomáhá 
ošetřovanému spojit se se sebou samým a vrátit se do vlastní rovnováhy 
a zdraví.  
Shiatsu ovlivňuje nejen fyzické, ale i emocionální a mentální stránky člověka, 
a tak se pro vás může stát prostředkem pro všestranný rozvoj osobnosti.  
Japonské Shiatsu se provádí na zemi na teplé měkké podložce přes volné 
oblečení z přírodního materiálu. Shiatsu je jemné, pomalé a příjemné.  
Shiatsu je vhodné pro všechny věkové skupiny i pro těhotné a kojící ženy. 
 
Na konzultaci se můžete objednat sami či své dítě. 
 
Možnost objednání: 
Centrum ORION Rychnov nad Kněžnou, Panská 1493 
 
Tel.:      494 530 079, 731 402 242 
Email.:   os.orion@seznam.cz 

http://www.shiatsu-praha.cz/shiatsu-masaze

