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Lektor: Mgr. Július Masarovič - 

medzinárodne certifikovaný inštruktor systému Univerzálne Liečivé Tao.  

Taojoge sa venuje vyše 20 rokov, absolvoval aktívny viacmesačný pobyt vo Švajčiarskom 

Taocentre, 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 na Burze cenných papierov, 

bankovníctve v úverovom sektore, absolvent školy Tradičnej čínskej medicíny v Prahe 

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. Pôsobí ako koordinátor Taojogy pre Strednú Európu, Slovensko. V 

bratislavskom Taocentre a po Slovensku precvičil už cca 2000 študentov. Od roku 2004 

realizuje a vedie Školu Taojogy-školu života v SR, z ktorej vyšlo doteraz 25 certifikovaných 

inštruktorov Taojogy.  

 

Lektorka: Mgr.  Martina Medvecká ,  certifikovaná  inštruktorka  Systému 
Univerzálne Liečivé Tao. Organizátorka kurzov  Taojogy pre Slovensko  a Česko. 
V Taojoga Slovakia sa podieľa na príprave a organizácií kurzov a ako lektorka aktívne 
vedie kurzy Základy Tao, Tao ženy a cvičenia Taojin a pokročilé kurzy Taojogy . Je 
certifikovanou praktikantkou čínskej masáže Chi Nei Tsang, ktorú praktizuje v rámci 
ponuky služieb Taojogy Slovakia.  
Vyštudovala Pedagickú Fakultu UK v Bratislave a  následne 15 rokov pracovala na 
vedúcich manažérskych pozíciách v CK a v súkromnej obchodej firme s IT technológiami, 
má diplom certifikovaného kouča.  
V posledných 20 rokoch sa intenzívne venuje alternatívnym metódam liečenia a 
sebaliečenia. Vo svojej každodennej praxi využíva metódy LSVJ -  liečenie 
prostredníctvom Vyššieho Ja a Hooponopono. Je certifikovanou absolventkou metódy IZI 
LLC pod vedením Dr. Hew Lena (poznanie vlastného Ja prostredníctvom techniky 
Hooponopono), vyvinutou Dr.Hew Lenem. Je absolventkou kurzu Joga v každodennom 
živote, kurzu Silvovej metódy ovládania mysli a Anjelske liečenie. Má zasvätenie Reiky až 
po majstra Reiky a Imara Reiky. 

http://www.universal-tao.com/

