ODBOR CHI NEI TSANG – PONUKA KURZOV 2017 a 2018
Chi Nei Tsang Intro Day s Martinou Medveckou, certifikovanou praktikantkou CNT I
(Taojoga Slovakia)
Otvorený deň pre verejnosť - pre všetkých záujemcov, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o Chi
Nei Tsang masáži, prípadne tých čo uvažujú zúčastniť sa terapeutického workshopu Chi Nei
Tsang a ešte nie sú pevne rozhodnutý. Cieľom tohto stretnutia je predstaviť Chi Nei Tsang
vo všetkých jeho aspektoch: ako samo-masáž, prácu s klientom, či terapiu, ktorá využíva
meditáciu a Chi Kung.
Miesto: Bratislava - Petržalka, Kremnická 26
Cena: 15 Eur
Termíny:
24. jún 2017 9:30 – 13:00
september 2017 9:30 – 13:00

Chi Nei Tsang 1 workshop s Veetao Hogan (Švajčiarsko)
Workshop CNT 1 ponúka nasledovné:
Cieľom kurzu je naučiť sa silné techniky, ktoré vedú k detoxikácii a revitalizácii 5 hlavných
orgánov, ako sú pľúca, obličky, pečeň, srdce a slezina, ako aj ich pridružených orgánov
alebo vnútornosti. Ďalej sa oboznámite a naučíte:
- techniky sebaliečenia, ktoré môžete zdielať so svojimi klientmi na podporu účinku masáže,
najmä na emocionálnej úrovni.
- Cvičenia, energetické meditácie a Chi Kung, ako je vnútorný úsmev, 6 liečivých zvukov,
mikrokozmický orbit a Čhikung železnej košele, aby ste boli dostatočne energetický a
vyhýbali sa vyhoreniu liečiteľa.
- meta zručnosti, ako zdieľať základné postupy s ostatnými, aby sa mohli znovu pripojiť k
vlastným liečebným silám a umožniť im prevziať zodpovednosť za svoje vlastné zdravie.
Prvý cyklus CNT I
Je otvorený pre všetkých záujemcov o terapiu brucha, pre liečiteľov, pre všetkých, ktorí chcú
preniknúť do emócií podvedomia a chcú ich rozpustiť a vyriešiť. Po kurze sa s každým
účastníkom udejú výrazné zmeny, dlhodobé psychické, vžité nesprávne vzory, negatívne
pocity, emócie, ťažoby, to všetko vyjde na povrch a uvoľní sa z orgánov a čriev účastníka.
Miesto: Bratislava, Apollo Club, Súkennícka 9
Cena: 390,- eur, pri úhrade zálohy 80 Eur do konca júna 2017 zvýhodnená cena 290 Eur
Termín: 16. – 19. November 2017

Info: http://taojoga.sk/kurzy.html
Druhý cyklus CNT I
Je pre tých, ktorí sa chcú stať certifikovanými praktikantmi CNT1. Účasť na tomto kurze
predpokladá vypracovanie študijných prípadov (100 hodín) ako aj opakovanie 4-dňového
modulu CNT 1.
Oficiálna stránka Majstra Mantak Chia: http://www.chi-nei-tsang-officialsite.com/Requirements_V22.pdf.

Miesto: Apollo Club, Súkennícka 9
Cena: 250,- eur
Termín: Kontrolný deň
15. November 2017
Kurz CNT I
16.–19. November 2017

Chi Nei Tsang 2 workshop s Veetao Hogan (Švajčiarsko)
- sa zameriava na vyháňanie toho, čo starý taoisti nazvali "vetry". Tieto negatívne vetry sú
energetické sily, ktoré vznikajú pôsobením, či už vonkajších vplyvov (klimatické podmienky)
alebo vnútorných (strava, emócie alebo myšlienky). Ak uviaznu v tele, tak bránia cirkulácii
pozitívnych energií v rôznych kanáloch a meridiánoch a spôsobujú rôzne príznaky, ako sú
kožné vyrážky, migrény, únava, nevysvetliteľná bolesť, ťažké nohy atď. Chi Nei Tsang 2 je
jemná, ale silná technika, ktorá pomáha chytiť tieto vetry a následne ich dostať z tela von.
Prvý cyklus CNT II
Termín : marec 2018
Miesto: Bratislava. Apollo Club, Súkennícka 9
Cena: 390.- eur
Požiadavky: CNT 1 (min. 50 hodín praxe študíjných prípadov)
Lektor: Veetao Hogan, Certifikovaná praktikantka Chineitsang a učiteľ Chineitsang I,II.
Po 15 rokoch žurnalistiky vo Švajčiarsku a Londýne zmenila svoj život a žila 5
rokov v Thajsku. Na dlhoročné bolesti žalúdka, ktorými trpela vyskúšala ako
západnú, tak aj východnú medicínu, ale nič nepomáhalo. Nakoniec objavila
taoistickú brušnú masáž Chi Nei Tsang (CNT). Výsledky ju ohromili natoľko,
že sa rozhodla venovať štúdiu v stredisku veľkého majstra Mantak Chiu v
Chiang Mai v Thajsku. Tam objavila, že Chi Nei Tsang je odvetvím
kompletného systému slúžiacemu duchovnému uzdraveniu, rastu a posilneniu.
Teraz sa venuje praxi CNT na plný úväzok a ako učiteľka poskytuje školenia v
CNT I a CNT II. Ako certifikovaná inštruktorka UHT tiež vyučuje a so svojím
partnerom Rentaom Ravasiom prevádzkuje Univerzitu Universal Healing Tao
Švajčiarsko, ktorá ponúka kurzy a retreaty.

Registrácie na kurzy:
Martina Medvecká, e-mail: taojogask@gmail.com, mobil: 0917 074 551

Viac o Chi Nei Tsang: http://taojoga.sk/kurzy.html

