Inštruktorská škola Taojogy s certifikáciou AI
(Asociovaný Inštruktor Taojogy systému Univerzálne liečivé Tao)

1- ročné štúdium, ročník 2020/2021

Miesto: Tao Centrum, Kremnická 26, Bratislava
Trvanie: cca 120 hodín
Registrácie a zápis do ročníka vstupné kurzy

Teória a prax Systému Univerzálne Liečivé Tao podľa Majstra Mantaka Chiu
Pre koho je štúdium určené:
 Pre všetkých záujemcov, ktorí chcú si chcú rozvinúť silu seba liečenia, rozvinúť silu a pokoj svojej
mysle a utíšiť svoje emócie, uzemniť sa, rozvinúť vedomie a poznanie.....
 Získať hlbšie vedomosti a praktické znalosti z oblasti taoistickej Alchýmie, čínskej medicíny a praxe
starých taoistických cvičení
 Pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem pôsobiť ako inštruktor v systéme Univerzálne liečivé Tao
a šíriť poznanie čo si osvojili, a formou učenia rozvíjať zdravie a energiu ako životný štýl
 Pre alchymistov, liečiteľov, praktikantov bojových umení, terapeutov, meditujúcich....
Forma a rozsah štúdia:
Inštruktorská škola pozostáva z metodických kurzov Taojogy v rozsahu minimum 8 metodických kurzov,
2 zdokonaľovacích sústredení, 1 prípravky a skúšky v počte cca 120 hodín.
Skúška 1.stupňa pre získanie Certifikátu asociovaného inštruktora, ktorý praktikanta oprávňuje
k učeniu a šíreniu získaných vedomostí v lokalite svojho bydliska v rozsahu vystaveného
certifikátu.
1.stupeň AI: Predpoklady pre skúšku Asociovaného inštruktora
ONLINE metodické kurzy, metodické kurzy fyzické cvičenia, sústredenia a Inštruktorský tréning (celkovo
potrebné absolvovať 132 hod.)
Metodické kurzy a sústredenia Školy Tao 2020/2021
Základy Tao I ONLINE (ZOOM) 10 hodín
Základy Tao II ONLINE (ZOOM) 10 hodín
Liečivá láska I ONLINE (ZOOM) 10 hodín
Fúzia IA ONLINE (ZOOM) 10 hodín
Fúzia II ONLINE (ZOOM) 10 hodín
Základy I Tao (Taocentrum Bratislava) 12 hodín
Jesenné Tao Dychu na Fatre (5 dní) 30 hodín
Železná košeľa I (Taocentrum Bratislava) 12 hodín
Liečivá láska II (Taocentrum Bratislava) 12 hodín
Fúzia IAB (Taocentrum Bratislava) 12 hodín
Taojin I & Čikung Warm up (Taocentrum Bratislava) 12 hodín
Tantien čikung (Taocentrum Bratislava) 12 hodín
Jarné sústredenie vo Fatre (5 dní) 30 hodín
Inštruktorský tréning s certifikáciou (Taocentrum Bratislava) 12 hodín
Rozpis termínov:
http://www.taojoga.sk/kalendar-2020.html
Ku každému kurzu získa adept inštruktora metodickú brožúru a ku skúške metodickú brožúru pre
asociovaného inštruktora. Zároveň úspešný absolvent skúšky získa podporný materiál a výkladové
metodické slide pre účely učenia systému Taojogy. Poslucháčovi bude vystavený index.
Po úspešnom získaní certifikátu máte nárok na nasledovné bonusy:
 Praktikant je zaradený do prestížneho systému Univerzálne Liečivé Tao ( Majstra Mantaka Chiu)
 30 - 50% zľavy na metodické kurzy na Slovensku, ktoré opakuje,
 30 - 50% zľavy na medzinárodné ONLINE kurzy s Mantakom Chiom
 Praktikant je pod ochranou spirituálnej línie majstrov Tao
 Praktikant má oprávnenie na učenie a šírenie systému Taojogy v lokalite svojho bydliska v
rozsahu vystaveného certifikátu

Metodické kurzy vrátane prípravky a skúšky sú realizované v priestoroch Tao Centra v Bratislave, Košice.
Obsahovú náplň jednotlivých stretnutí viď. náplň kurzov vypísaných na stránke www.taojoga.sk
v sekcii kurzy víkendové alebo pošleme mailom.
Registrácie a platby: Kontakt: Mobil: 0905 253 978, E-mail: taojoga@taojoga.sk
NA ŠTÚDIUM JE POTREBNÉ SA ZAREGISTROVAŤ SPATNE MAILOM, TELEFONICKY ALEBO OSOBNE, zároveň je
potrebné poslať fakturačné údaje, na ktoré pošleme vystavenú faktúru.

Univerzálne Liečivé Tao Slovakia Tim lektorov:
Mgr. Július Masarovič - certifikovaný senior inštruktor systému Univerzálne Liečivé Tao.
Taojoge sa venuje vyše 20 rokov, realizuje aktívne viactýždňové pobyty pod vedením Majstra Mantak
Chiu v Tao Gardene v Thajsku, kde získal celosvetový certifikát na učenie Taojogy. Vyštudovaný
magister Biofyziky a chemickej fyziky, s 10 ročnou praxou v maklérstve, bankovníctve, absolvent školy
Tradičnej čínskej medicíny v odbore fytoterapia a čínska dietetika. Má skúsenosti, prax v
zenových meditáciách. Spája najnovšie vedecké poznatky so starými taoistickými praktikami. Špecializuje sa na
Vnútornú Alchýmiu. Profesionálne pôsobí ako koordinátor Taojogy pre Slovensko a V4.
Od roku 2004 realizuje a vedie Školu Tao, v ktorej precvičil a inštruoval vyše 1000 študentov. vyškolil 27 inštruktorov.
Mgr. Martina Medvecká, certifikovaná inštruktorka Systému Univerzálne Liečivé Tao a
Činejtsang masáže. Taojoge sa venuje už 15 rokov a posledných 5 rokov profesionálne na plný
úväzok ako inštruktorka a lektorka. Vyštudovala Pedagogickú Fakultu UK v Bratislave a následne 15
rokov pracovala na vedúcich manažérskych pozíciách v CK a v súkromnej obchodnej firme s IT
technológiami, má diplom certifikovaného kouča. Vo svojej každodennej praxi využíva metódy LSVJ - liečenie
prostredníctvom Vyššieho Ja a Hooponopono. Je certifikovanou absolventkou metódy IZI LLC , kurzu Joga v
každodennom živote, kurzu Silvovej metódy ovládania mysli a Anjelské liečenie. Má zasvätenie až po majstra Reiky.

Jozef Neubauer, certifikovaný inštruktor Systému Univerzálne Liečivé Tao. Taojoge sa venuje 8
rokov, absolvoval viactýždenné pobyty pod vedením majstra Mantak Chiu v Taogardene v Thajsku.
Má skúsenosti z hathajogy, čung juan čchi kungu, reiki, zenových meditácií a Osho meditácií.

