
Nabídka 
interaktivních 
workshopu 
s psychosomatickým 
pohledem na zdraví
Zdraví je zásadním tématem pro kvalitu života.
Celostní pohled na zdraví otevírá mnoho možností,
jak přistupovat k prevenci či léčení již vzniklých 
onemocnění. Doplněním přístupu klasické medicíny 
o témata psychologická, vztahová, spirituální, 
možnosti přírodního léčení si účastníci rozšiřují 
povědomí o možných cestách zlepšování 
zdravotního stavu, vnímání sebe sama.

Délka workshopu cca 2,5 hodiny 
(lze upravit dle aktuálních potřeb)

• Cílem je poskytnout náhled 
 na  problematiku lidského zdraví  
 z širšího úhlu pohledu
• Součástí workshopu je vždy 
 interaktivní cvičení a prostor
 pro dotazy
• Účastníci si odnášejí praktické tipy  
 pro péči o svoje zdraví
Semináře je možno 
uskutečnit jako navazující
cyklus nebo samostatně.
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Základní psychosomatické 
principy zdraví a nemoci 
Seminář zaměřený na pochopení propojení těla 
a duše – tj. bio-psycho-socio-spirituálního modelu 
nemoci, jak nastartovat samoúzdravné procesy, 
jak lze úpravou svého chování a postojů zmírnit či 
se zbavit mnohých onemocnění, jak využívat emoce 
ve svůj prospěch. 

Stres, nemoc a uzdravení
z celostního pohledu 
Seminář osvětlí fyziologické souvislosti stresu na 
tělesné zdraví, jakým způsobem lze ovlivňovat hlavní 
řídicí systémy v těle a nabídne praktickou ochutnávku 
relaxačních technik a nácviku lepšího procítění vlast-
ního těla. 

Hormony jako zpusob 
dorozumívání uvnitr tela 
Na semináři budou objasněny souvislosti hormonální
rovnováhy v lidském těle, na čem závisí a jakým 
způsobem pomoci jejímu znovunastolení při dys-
balancích tohoto mohutného řídicího systému v těle, 
který při špatném fungování ovlivní celého člověka.

Imunita z pohledu psychosomatiky 
Seminář je zaměřen na pochopení základního fun-
gování imunitního systému, možnosti jeho ovlivnění 
životním stylem, chováním, vztahem k sobě sama. 
Dotkneme se témat alergií a autoimunitních onemoc-
nění, stejně jako problematiky opakovaných infekcí. 
Na konkrétních příkladech z praxe si osvětlíme možné 
souvislosti poruch rovnováhy řídicích systémů v těle, 
jakým způsobem hledat cesty k jejímu znovunalezení.

Necht je jídlo tvým lékem 
a lék tvým jídlem 
Na semináři budeme diskutovat možnosti a způsoby, 
jak ovlivňovat jídelníčkem svoje fyzické i psychické 
zdraví bez použití suplementů (doplňků stravy), 
prakticky si zkusíme sestavit jídelníčky, které budou 
vyhovovat jak nutričně, tak po stránce chuťové 
a radosti z jídla. 

Strevní mikrobiom ̄  kamarádi 
nebo nezvaní návstevníci 
v nasich útrobách? 
Seminář shrne základní poznatky o bakteriálním střev-
ním mikrobiomu – velmi intenzivně zkoumaném tématu 
v biomedicíně – jak se tyto bakterie podílí nejen na 
kvalitě trávení, ale i na imunitě, psychickém stavu jedin-
ce a doplní praktické návody, jak jej pozitivně ovlivnit.
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O mne
MUDr. Ing. 
Tereza Hodycová

Praxe:

• 2018 – do současnosti Centrum Be Balanced 
 (individuální celostní poradenství, lektorka   
 workshopů s psychosomatickou tematikou)
• 2015 – do současnosti Tereza Hodycová 
 (Individuální celostní poradenství, konzultace 
 životního stylu, průvodcovství v nemoci)
• 2017 – do současnosti Health Harmony 
 (Lektorka workshopů zaměřených na posílení 
 fyzického i psychického zdraví, psychosomatický  
 přístup ke zdravotním problémům)
• 2017–2018 Klaudiánova Nemocnice Mladá Boleslav 
 (Lékařka)
• 2013 – 2017 Pro Fit Institut s.r.o.
 (Lektorka workshopů se zaměřením na stres 
 a prevenci civilizačních onemocnění, autorka řady  
 článků pro web a media)
• 2009 – 2012 STOB 
 (Lektorka skupin kognitivně-behaviorální terapie  
 obezity, koordinátorka webu stobklub)
• 2003 – 2009 Glaxo Smith Kline 
 (Medical Marketing Manager)

Vzdelání, kurzy a výcviky:

• 2. LF UK
• Fakulta Managementu VŠE
• Emotional Leadership (VEVA)
• Trening kognitivně-behaviorální terapie obezity  
 (STOB)
• Trening v metodice motivačních rozhovorů  
 (PhDr. Jan Soukup)
• Workshop Setkání s biosyntézou  
 (Mgr. Y. Lucká)
• Kurz neuro-lingvistického programování – NLP  
 Practitioner, NLP Master Practitioner  
 (K. Klimszová)
• Semináře s tematikou psychosomatiky  
 (IPVZ, MUDr. Radkin Honzák, ad.)
• Kurz Autogenní trening (Mgr. Iva Dušková)
• Výcvik analytické psychoterapie  
 (Česká společnost pro analytickou psychologii)

Věnuji se individuálnímu celostnímu poradenství 
a lektorské činnosti v oblasti psychosomatiky, 
zdravotní prevence, konzultacím životního stylu, 
mírnění stresového přetížení, průvodcovstvím 
v nemoci. Při své práci lektorky a terapeutky 
vycházím z uznávaného modelu bio-psycho-socio-
-spirituálního pojetí zdraví – vzájemné propojenosti 
lidského těla, psychiky, vztahů a spirituality.

Pokud máte zájem o uspořádání workshopu,
prosím kontaktujte mě.
MUDr. Ing. Tereza Hodycová
604520865, terezahodycova@gmail.com
www.terezahodycova.cz
www.healthharmony.cz
www.bebalanced.cz
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