komerční prezentace

Čínská medicína: ,,IMAGE MEDICINE“ léčí změnou energie
Alena Knapová je specialistkou
na nepříliš známé odvětví tradiční
čínské medicíny „IMAGE MEDICINE“ (IMAGE THERAPY). Nedávno
se vrátila z KUNDAWELL MEDICINE INSTITUTE v čínském Pekingu,
kde ji studovala.

parametry, které vypovídají o kvalitě
imunitního systému člověka. Prokázalo se, že nejde o placebo efekt,
tedy to, že si pacient něco namlouvá.
Jak působíme na organismus člověka energií, jeho imunita se zvyšuje.
Jaký byl obsah vašeho studia?
Studium samotné bylo časově velmi
náročné, přednášky a praktika jsme
zahajovali v 7.30 a večer kolem 21.30
jsme končili (30 minut oběd, večeře).
K obsahu: Tradiční čínskou medicínu,
Image medicine, masáže TUINA, akupunkturu, taoistické a buddhistické
praktiky udržování zdraví, tradiční
čínskou fytoterapii. Hlavní důraz byl
kladen na IMAGE MEDICINE, kde
přednášky a praktika vedl osobně
prof. Xu Ming Tang

Léčení energií, to je něco příliš tajemného. Jak může něco takového fungovat?
Na úvod při vysvětlování, co je vlastně energie, dochází bohužel mezi
západním a východním světem k nedorozumění. CCHI znamená energie,
ale ne takový druh energie, jako když
rozsvítíme světlo. Každý člověk sám
cítí, když je unavený a řekne: Nemám
energii. V tom okamžiku je mu jasné,
o čem hovoří. Kdyby to měl definovat, bude to velmi složité, protože
energie se nedá vidět. Existují seriózní vědecké výzkumy, které dokazují
její působení. Asi před rokem publikovali v zahraničí studii o působení
energie na zkumavky s lidskou krví.
V těch zkumavkách, na které energií působili, naměřili v krvi zvýšené

Říkáte prof. Xu Ming Tang, kdo to
vlastně je?
Prof. Xu Ming Tang je představitelem a zakladatelem dvou světových
pracovišť, která se zabývají výzkumem, léčením a přípravou studentů
„IMAGE MEDICINE“ v Číně v Pekingu
(KUNDAWELL MEDICINE INSTITUT)
a v USA v SEATTLE??? (KUNDAWELL
INSTITUTE OF AMERICA)
Prosím, můžeme se vrátit k IMAGE
MEDICINE? Při léčbě jakých onemocněních má největší úspěchy?
Zde budu raději citovat informace
zveřejněné v tisku: Image medicine je velmi komplexní systém, který
může být efektivní při mnohých onemocněních. Jsou to především nemoci, jejichž příčinou je energetická
nerovnováha. V západní medicíně se

často nazývají chronickými onemocněními. Chronická onemocnění by
vlastně neměla existovat, chronická
jsou proto, že západní medicína neumí odstranit jejich příčinu. V rámci
Image medicine umíme řešit problémy, například když je snížená funkce některých orgánů, umíme oživit
krevní oběh v poškozeném místě po
infarktu nebo mrtvici, problémy kůže
jako vředy, nemoci týkající se trávicího systému a mnoho dalších.
Moc vám děkuji za stručný rozhovor jen na závěr, jaké jsou vaše
plány?
Po návratu jsem společně s týmem
odborníků začala pracovat na otevření vlastního centra, už máme první výsledky, od 1. 3. otvíráme ordinaci
v Praze na Senovážném náměstí 23
a od léta vlastní rehabilitačně a relaxační centrum CCHI CLINIC.
Další info naleznete na www.cchi.cz

