Škola vnútornej alchýmie
komplexný systém výučby klasickej čínskej medicíny

O čom je štúdium?
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Už ďalší rok otvárame komplexné trojročné štúdium základných princípov fungovania
človeka z pohľadu klasickej čínskej medicíny (ccm), feng shui , energo-informačných
systémov a energetiky ľudského tela. Štúdium poskytne celkový prehľad o fungovaní
človeka na všetkých jeho úrovniach, a to fyzickej, energetickej, emočnej, mentálnej a
spirituálnej.

Pre koho?
Pre laikov aj profesionálov. Pre tých, ktorí hľadajú odpovede o tom, čo sa deje okolo nás a
v nás. O tom ako si vytvárať okolo seba realitu, v ktorej budeme robiť vedomé a správne
rozhodnutia a tak vytvárať svet osobnej spokojnosti a naplnenia. Pre tých, ktorí si
uvedomujú, že všetko so sebou súvisí a hľadajú prepojenia vnútorného sveta človeka s
vonkajším okolím.
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Ide o 3 stupne štúdia v trvaní 3 rokov. Jednotlivé úrovne sú nastavené tak, aby ako celok
vytvárali komplexný pohľad na veci okolo nás a v nás. V triede bude 20-30 ľudí, aby bol
zabezpečený osobný prístup lektora nielen v teoretických, ale aj v praktických častiach.
Ako každý rok tak aj v tomto r. 2023 otvárame LEN jednu víkendovú triedu.
Vždy jeden víkend v mesiaci (sobota, nedeľa)
K dispozícii budú MP3 nahrávky a všetky potrebné materiály. Možnosť sa pripojiť aj
online cez ZOOM
Začiatok : 28.-29.január 2023 v Bratislave
Dátumy stretnutí víkendovej triedy:
r.2023 –
28. - 29. január
25. - 26. február
25. - 26. marec
22. - 23. apríl
27. - 28. máj

17. - 18. jún
23. - 24.september – škola v prírode
21. - 22.október
25. - 26.november
16. - 17.december

Adresa:
Bratislava – Tomášikova 26, Bratislava, administratívna budova Úsvit, 7.poschodie

Cena?
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Počas roku mávame rôzne akcie ako FIRST MINUTE alebo LAST MINUTE
Teraz beží akcia FIRST MINUTE : do 31.7.2022 je cena za ročník len 1000 €
1200€/rok..........do 31.12.2022

1500€ /rok........ po 31.12.2022

Možnosť platbu rozdeliť na 2-3 splátky
Ponúkame skupinové zľavy a zľavy pre rodinných príslušníkov
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Klasická
čínska
medicína

V časoch, keď sa v Európe ešte len formovali prvé liečebné postupy a predstavy o fungovaní ľudského organizmu boli
značne nejasné, bol v Číne už dávno rozvinutý ucelený terapeutický systém. Ten je charakteristický komplexným pohľadom
na človeka, neoddeľuje v organizme fyzickú a psychickú zložku. Zdravie chápe ako energetickú a vegetatívnu rovnováhu.
Počas svojej niekoľko tisícročnej histórie boli v tomto medicínskom systéme vypracované a overené jedinečné postupy na
navrátenie poškodeného zdravia, urýchlenie procesov obnovy, navodenie fyzickej a psychickej pohody a stability
Teoretická časť
• Teoretické základy klasickej čínskej medicíny
• Teória Yin a Yang
• Teória 5 elementov
• Učenie o vnútorných orgánoch a vnútornostiach
• Energia Qi (čchi), krv a telesné tekutiny
• 12 riadnych akupunktúrnych dráh – meridiánov
• 8 mimoriadnych akupunktúrnych dráh – meridiánov
• Akupunktúrne body na tele, ich funkcie a využitie
• Teória kmeňov a vetiev WU YUN LIU QI
• Vonkajšie a vnútorné príčiny chorôb
• Diagnostika tela
• Tvorba zdravotnej energetickej mapy človeka
• Symbolika ľudského tela a chorôb
• Aurikuloterapia – ušný mikrosystém

Praktická časť
• Praktická diagnostika pulzu
• Diagnostika tela , tváre a jazyka
• Akupresúra
• Použitie bodov a ich stimulácia
• Bankovanie
• Moxovanie

Feng
Shui

Feng Shui je staré čínske umenie harmonizácie priestoru, v ktorom človek žije alebo pracuje. Zistilo sa, že priestor, v ktorom
fungujeme, vplýva nielen na naše telo, ale aj na náš život v celom jeho rozsahu a vo všetkých jeho aspektoch. Naše vnútorné
problémy, bloky, spôsoby reagovania a chovania, návyky a náš pohľad na každodenné situácie sa premietajú aj do priestoru
okolo nás. Pomocou umenia Feng Shui dokážeme tieto problémy určiť vďaka "čítaniu" priestoru a následne harmonizovať.
Zároveň jemným prirodzeným zásahom vieme pomôcť pri riešení problémov a prekážok, ktoré život prináša.
Teoretická časť
• Zmysel tvarov v priestore z pohľadu elementov
• Interiéry a exteriéry
• 5 mýtických zvierat
• Farby, ich symbolika a využitie
• Cirkulácia prúdenie energie QI v priestore
• Škola kompasu
• Škola lietajúcich hviezd
• BA GUA – trigramy a sektory
• Programovanie priestoru a budúcnosti
• Pozemky, záhrady, obchodné priestory,....
• Zdravotný aspekt Feng Shui
• Symbolika priestoru verzus zdravie človeka

Praktická časť
• Práca s projektmi, riešenie reálnych
priestorov a problémov
• Práca s kyvadlom, diagnostika v
priestore
• Feng Shui a arteterapia – ako si
vytvoriť obraz

Bioenergetika

Už aj kvantová fyzika potvrdila to, čo už dávno vedeli naše staré matere, a to že sa ľudská bytosť skladá nie len z mäsa a
kostí, ale aj z jemnohmotnejších štruktúr.
Jedným z cieľov našej školy je sprostredkovať poznatky ohľadom fungovania energo-informačného systému ľudského tela, a
tým dať odpovede na otázky v oblasti energetickej ochrany tela, očisty tela aj priestoru, diagnostiky chorôb, energetických a
informačných útokov na človeka a mnoho ďalších informácií podávaným v minulosti len ústnym podaním.
Teoretická časť
• Energo-informačné systémy človeka
• Energetické pohľady na človeka
• Čakrický podsystém
• Energo-informačné čistenie priestoru
• Geopatogénne, technogénne a eugénne zóny
• Energetická hygiena
• Tvarové žiariče a ich vplyv na okolie

Praktická časť
• Kultivačné vnútorné cvičenia na zlepšenia
zdravia
• Meditácie
• Qigong – zdravotné energetické cvičenia
• Praktické znalosti z bioenergetiky ľudského
tela na posilnenie zdravia
• Energo-hygiena tela a priestoru

Lektori školy

Lektorka: Bc. Petra Bílá

Lektor:

• 7-ročná prax ako praktik a terapeut klasickej čínskej
medicíny a čínskej fytoterapie
• Certifikované štúdium čínskej medicíny TCM Long Men –
Česká republika
• Certifikované štúdium čínskej fytoterapie TCM Institut –
Česká republika
• Štúdium konštitučnej taoistickej akupuktúry kmeňov a vetiev

Ing. Roman Odzgan
• Štúdium konštitučnej taoistickej akupuktúry kmeňov
a vetiev (Švédsko)
• Štúdium akupunktúry 5 elementov (Švédsko)
• Dlhoročné štúdium feng shui

Garant projektu
Ing. Petr Bílý

FaceBook a YouTube
FB: https://www.facebook.com/InnerAlchemyEU
a videa nájdete na našej stránke v sekcii Video alebo
YT: https://www.youtube.com/channel/UCZU39-SCp5taH5mDS-GlcSw
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• 20-ročná prax ako praktik a terapeut klasickej čínskej medicíny, konzultant v oblasti zdravia,
psychodiagnostiky a life koučingu
• Certifikované 4. ročné štúdium Univerzity Guang Ming Beijing, Praha
odbor: akupunktúra a moxibúcia s praxou v Dong Zhi Men Hospital, Peking, Čína
• Štúdium Yi-jing, čínskej astrológie a symboliky chorôb z pohľadu Yi-jing a akupunktúry (Francúzsko)
• Štúdium energoinformačných systémov a vonkajších vplyvov na človeka
• Štúdium konštitučnej taoistickej akupuktúry kmeňov a vetiev a akupunktúry 5 elementov (Švédsko, Izrael)

Podkasty klasickej čínskej medicíny
Info kmeňoch a klasickej čínskej medicíne si viete vypočuť v našich podcastoch:

Spotify:
https://open.spotify.com/show/1PZxeE1d42mgkMgxxkIgt4
Apple podcast:
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/podkast-klasickej-%C4%8D%C3%ADnskej-medic%C3%ADny/
id1541559495?fbclid=IwAR13_USDLhiGtkMVPAWZwoWzvSz80qRmpvJUwHdJq7q5ALk37Twm7L5yvEw
Podmaz:
https://podmaz.sk/podcast/podkast-klasickej-cinskej-mediciny
Google Podcasts
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MTEwYzc4Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw==
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