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Poniższy program jest realizowany w zależności od wyboru:
– w ciągu 2 lat jako dość intensywny, (comiesięczny dostęp do wykładów, + otrzymasz obszerny bardzo praktyczny skrypt
niezbędny do opanowania materiału).
– w ciągu 3 lat jako tryb normalny – dla osób bardziej zajętych (dostęp do wykładów co 1,5 miesiąca, + otrzymasz obszerny
bardzo praktyczny skrypt niezbędny do opanowania materiału)
Sprawy organizacyjne i prezentacja leczenia przyczynowo-skutkowego w tym diagnozy przyczynowej,. Łańcuchy
przyczynowo-skutkowe powstawania i rozwoju chorób.
Czym jest konstytucja i teren organizmu, diagnostyka, sposoby odblokowania normalnych reakcji organizmu
Podstawowe i niezwykle ważne komponenty składowe organizmu, diagnoza i ich regulacja.
Dietetyka jako mocny oręż w pokonaniu chorób.
Przygotowanie do ciąży, genetyka i rzeczywisty wpływ okresu rozwoju człowieka na zdrowie.
Okres ciąży i choroby wczesnego dzieciństwa
Niezwykle ważny blok tematyczny poświęcony diagnostyce. Skuteczna pomoc/leczenie to najpierw trafna diagnoza, bez tego
może nie być oczekiwanych efektów! Kto umie diagnozować - ten umie skutecznie pomagać!.
Psychika i zasady jej regulacji. Skuteczne sposoby na usuwanie stresu, napięć emocjonalnych.
System nerwowy, budowa, występujące napięcia, podstawowa regulacja, Nauka technik manualnych usuwających zaburzenia
tego systemu.(te zajęcia są obowiązkowe i dodatkowo płatne).
System kostny i mięśniowy, budowa i podstawy leczenia zaburzeń. Regulacja osłabionych nadnerczy.
System hormonalny, główne gruczoły tego systemu i ich regulacja według autorskiej połączonej metody opracowanej na
podstawie endokrynologii, naturalnej medycyny z USA stosującej bio-hormony, wiedzy z europejskiej medycyny ludowej, wiedzy z
TCM (Tradycyjnej Medycyny Chińskiej), terapii manualnej.
Regulacja pracy organów wewnętrznych według zasad med. chińskiej. Zburzenia w tych organach to jeden z głównych
powodów wszelkich schorzeń. Nieznajomość regulacji organów znacznie zmniejsza szanse na efektywną pomoc w chorobach
chronicznych i nie tylko.
Nauka regulacji organów wewnętrznych według kolejności:
Żołądek, tu dowiesz się m.in, że samo uzupełnianie kwasu solnego nie reguluje mechanizmu jego wytwarzania, tu i na kolejnych
zajęciach nauczysz się regulacji tego mechanizmu, jako jednej z głównych podstaw zdrowia człowieka.
Wątroba, tu dowiesz się jak niezwykłą rolę spełnia ten organ w naszym zdrowiu i jak należy go regulować.
Śledziona, to kluczowy dla zdrowia organ o którym wiedza wśród terapeutów jest prawie …. żadna, to się zmieni po tym wykładzie.
Jelita, dowiesz się o głębokiej regulacji tego organu oraz jego wpływie na rozwój różnych chorób
Płuca, ten organ daje nam długowieczność wiec należy wiedzieć jak się z nimi “obchodzić”
Serce, o tym od czego jest uzależniona jego właściwa praca i jak go regulować
Anatomia, fizjologia, patofizjologia, mikrobiologia w kontekście leczenia przyczynowo-skutkowego, jest tematycznie wykładana na
poszczególnych modułach. Wymagane jest opanowanie nauczanej wiedzy i diagnostyki, nakreślanie kierunku leczenia czyli
układanie terapii, prowadzenie kartotek pacjenta, 200 godzin praktyki.
Zastrzegamy sobie możliwość korekty programu w trakcie trwania nauki, by jeszcze efektywniej móc przekazać wiedzę, oraz
zmiany i korekty informacji udostępnianych na stronie. PAMIĘTAJ by uniknąć niewłaściwej interpretacji – sam sprawdzaj wszelkie
informacje, nie tylko na naszej stronie :).
Wszelkie podane na stronie informacje są według naszej najlepszej wiedzy prawdziwe, ale niektóre mogą okazać się nie aktualne ,
gdyż czasami trudno nadążyć za wszystkimi bieżącymi zmianami prawnymi.

