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I TEMA
TRADICINĖS KINŲ MEDICINOS FILOSOFINIAI PRINCIPAI:
DAO, JAN + IN
Tradicinės kinų medicinos pagrindas – ČI energijos judėjimas. Vingiuodama gyvybingumo ir kraujo
kanalais, ČI energija aprūpina visą žmogaus kūną. Užsikimšus arterijai ar venai, lengvai tekėti negali
nei kraujas, nei gyvybinė energija, o tai tampa ligų priežastimi.
Seminaro metu sužinosite, kaip ligos priežastys suvokiamos pagal tradicinę kinų mediciną, koks yra
energinio masažo poveikis. Praktinėje dalyje išmoksite pagrindinių energinio masažo atlikimo
taisyklių, atstatyti bei subalansuoti žmogaus energinę harmoniją, panaudojant masažą bei aktyvių
taškų stimuliaciją.
SEMINARO TURINYS
1.

Įvadas. Gydytojos Liudmilos Vingilienės prisistatymas ir kurso eigos aptarimas.

2.

Teorinė dalis:
 Tradicinės kinų medicinos kilmė:
o kuo skiriasi tradicinė kinų medicina nuo vakarų medicinos;
o tradicinės kinų medicinos požiūris į žmogų ir jo santykį su savimi, aplinka ir
visata;
o kas gali įtakoti žmogaus savijautą, likimą ir jo gyvenimo įvykius, ligas, nelaimes.
 Tradicinės kinų medicinos principai: DAO, JAN + IN.

3.

Praktinė dalis
 Energinio masažo taisyklės.
 Akupunktūros ir akupresūros poveikis.
 Cunis – mato vienetas kinų medicinoje.
 Energijos ir kraujo reguliacija energijos harmonizavimui ir ligų profilaktikai.

4.

Diskusija „Liga kaip įspėjimas“.
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II TEMA
JŪSŲ SVEIKATA – TAI JAN IR IN HARMONIJA
Pasak tradicinės kinų medicinos, kiekviename iš mūsų egzistuoja IN ir JAN energijos. Jų pusiausvyra
yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių žmogaus sveikat ą.
Seminaro metu sužinosite apie DAO, IN ir JAN principus, ČI energiją, energinius kanalus ir aktyvius
taškus, dar vadinamus rezonatoriais (tam tikromis žmogaus kūno paviršiaus vietomis, turinčiomis ryšį
su vidaus organų sistema). Taip pat sužinosite apie žmogaus, kaip šviesos idėjos, materializaciją
žemėje, IN ir JAN srautus žmoguje, tradicinės kinų medicinos gydymo būdus ir jų poveikį žmogaus
dvasinei, emocinei ir fizinei būsenai. Praktinėje dalyje išmoksite stimuliuoti aktyvius ČI energijos
taškus, pašalinti nuovargį, apatiją, įgyti energijos, sustiprinti imunitetą, gydyti lėtines ligas ir t.t.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Tradicinės kinų medicinos gydymo metodai:
o kodėl jie gydo?
o poveikio įrodymai kvantinės fizikos tyrimais.
 Tradicinės kinų medicinos principai:
o kas yra DAO?
o kodėl žmogui yra svarbus ryšys su Kūrėju?
o JAN + IN principai: kaip jie veikia mūsų gyvenime; dualumas žmoguje ir
pasaulyje; gėris ir blogis kodėl negali būti materijos be energijos, ir energijos be
materijos.
 Vanduo – ugnis: esminė žmogaus gyvybinė ašis.
 Dvasios ir kūno vienybė: pakeitę mąstymą, keičiate ir fizinį kūną.
 Meridianai – tai optiniai kabeliai.

2.

Praktinė dalis:
 IN + JAN energijų subalansavimas DAO ženkluose: TING taškai.
 Nuovargio ir jo padarinių šalinimas akupresūros pagalba.
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III TEMA
ŽMOGAUS SAVIREGULIACIJOS IR SAVIGYDOS SISTEMA PAGAL
5 ELEMENTŲ TEORIJĄ
Remiantis tradicinės kinų medicinos žiniomis, galima išmokti padėti ne tik sau, bet ir kitiems,
harmonizuojant ir įjungiant vidinius mūsų organizmo resursus – unikalią savigydos sistemą.
Seminaro metu sužinosite apie žmogaus energinę sandarą, meridianus ir gyvybinius taškus, 5
elementų teoriją – WU XING, masažą 5 elementų energijoms harmonizuoti. Praktinėje dalyje
išmoksite masažo, skirto harmonizuoti 5 elementų energijoms.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Penkių elementų teorija:
o žmogus kaip penkių elementų visuma. Dvasios ir kūno vienybė: pakeitę
mąstymą, pakeičiate ir fizinį kūną;
o kodėl ir kaip kiekviena energinė karalystė daro įtaką žmogaus jausmams ir
mąstymui.
 Energiniai kanalai. JAN ir IN sritys žmogaus kūne.
 Žmogaus savigydos ir savireguliacijos sistema.

2.

Praktinė dalis. Masažo mokymai.
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IV TEMA
ŽMOGAUS KILMĖ PAGAL TRADICINĘ KINŲ MEDICINĄ
Tradicinės kinų medicinos žmogaus kilmės teorija teigia, kad pirmiausiai sukuriama idėja, vadinama
kosminiu žmogaus projektu. Tai kosminis žmogaus embrionas, suformuojamas iš 8 šviesos vektorių –
ypatingųjų kanalų, kurių sudaromoje oktogramoje yra užkoduotos visos žmogaus, gyvybės ir visatos
atsiradimo paslaptys. Vienas iš šių kanalų lemia žmogaus genetinį kodą. Būtent jo dėka įvyksta
apvaisinimas konkrečiu spermatozoidu, o nėštumo metu, vystantis gemalui, visi 8 šviesos kanalai
kontroliuoja jo vystymosi eigą.
Seminaro metu sužinosite apie tai, kas yra kosminis embrionas, išgirsite apie gimimo trigramos
prasmę, sužinosite apie taškus nuo 100 ligų. Praktinėje dalyje išmoksite nagrinėti paciento ligos
istoriją pagal kinų medicinos principus. Taip pat rašysite savo sveikatos problemų istoriją.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Žmogus – šviesos idėja. Kas yra kosminis žmogaus projektas ?
 LING ideograma – universali dvasia.
 ČI energija, DAO principas. Kodėl tai svarbu suvokti žmogui, norint pasveikti ir
išspręsti savo gyvenimo problemas.

2.

Praktinė dalis:
 Paciento ligos istorijos rašymas.
 100 ligų taškai.

3.

Diskusija „Ar aš esu savo gyvenimo kelyje?“.
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V TEMA
DAO REGULIACIJA
Kiekvienas iš mūsų turime atrasti savo prigimtinį gyvenimo kelią – tada visos aplinkybės susiklosto
palankiai. Tradicinės kinų medicinos praktikai teigia, kad žmogus yra šviesos idėja ir serga tada, kai
nesilaiko DAO krypties: kai mintys, jausmai, veikla neatitinka visatos dėsnių.
Seminaro metu sužinosite, kodėl šių dienų žmogus suserga ar miršta jaunas, jei neina DAO keliu.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 DAO kelias – tai DAO kryptis: 3 kolonos.
 DAO ideograma, jos prasmė.

2.

Praktinė dalis:
 Paciento ligos istorijos nagrinėjimas pagal kinų medicinos principus.
 5 DAO rezonatoriai.
 DAO ideogramos ČIGONG.
 DAO reguliacija: priminimas žmogui apie DAO kryptį:
o padeda prisiminti savo pašaukimą;
o padeda išvengti sveikatos problemų ir gydyti ligas.
 Akupresūra kelio prasmei atkurti.
 Praktiniai patarimai.

3.

Diskusija „Ar aš esu DAO kelyje?“.
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VI TEMA
GYVYBINĖ ČI ENERGIJA, ČI ATSTATYMO BŪDAI – ČI TERAPIJA
Tradicinė kinų medicina teigia, kad gyvenimas ir mirtis – tai tik ČI agregacija ir dispersija. ČI – tai
gyvybinė energija, visų visatos reiškinių pagrindas, šaltinis. ČI negimsta ir niekada neišnyksta, ji
amžina. Tai esminė grandis, jungianti žmogaus kūną ir sielą. Senovės kinų išmintis teigia: „kai ledas
ištirpsta, jis virsta vandeniu. Kai žmogus miršta, jis vėl tampa dvasia.“
Seminaro metu sužinosite apie ČI – universalią visatos energiją, tris šios energijos lygmenis ir jos
gavimo būdus.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Kas palaiko gyvybę žmogaus kūne?
 Kas yra gyvybinė ČI energija?
 Iš kur žmoguje atsiranda ČI? Energijos patekimo į organizmą būdai. Kaip iššvaistome
savo ČI ir kaip ją galime atstatyti?
 ČI ideograma ir jos lygmenys. Ką turėtume žinoti, kad akupresūros metu veiktume ne
tik fizinį kūną?
 Gyvenimas ir mirtis tradicinėje kinų medicinoje.

2.

Praktinė dalis:
 ČI terapija: gyvybiniai taškai – ČI rezonatoriai. Kaip sustiprinti save ir kitus, kai
nusilpusi ČI energija?
 Indikacijos ČI atstatymui.
 QI ideogramos QIGONG.

3.

Diskusija „Kokia yra mano ČI būklė?“.
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VII TEMA
3 ŽMOGAUS BRANGENYBĖS, ČI RŪŠYS, FUNKCIJOS,
GYVYBINĖ ESENCIJA – SVEIKATOS PAGRINDAS
Tradicinės kinų medicinos požiūriu, sveikata – tai laisvai tekanti ČI, kai IN ir JAN energijos yra
harmonijoje. Prigimtinė gyvybinė esencija (įgimtas gyvybinės energijos rezervas) – tai sveikatos ir
gyvybės šaltinis.
Seminaro metu sužinosite, kokios yra 3 žmogaus brangenybės, ČI energijos rūšys, funkcijos, kaip
įvertinti savo prigimtinės gyvybinės energijos būklę, diagnozuoti žmogaus įgimtos gyvybinės energijos
silpnumą ir 3 žmogaus brangenybių būklę. Išmoksite kaip tausoti įgimtos gyvybinės esencijos
atsargas bei sustiprinti save ir kitus energetiškai, kai gyvybinė energija yra nusilpusi.
SEMINARO TURINYS
1.

Ligos istorija. Paciento ligos istorijos nagrinėjimas.

2.

Teorinė dalis:
 Kas yra gyvybinė esencija:
o paveldima energija – tai genetinis kodas, atminties diskas;
o gyvybinės esencijos kitimo ciklai ir jų reikšmė sveikatai;
o kodėl žmogus būna nelaimingas ir sergantis;
o kas lemia nevaisingumą ir nesėkmingus nėštumus;
o kodėl gimsta silpni ir ligoti vaikai;
o kaip sulėtinti senėjimą ir išlikti jaunatviškais bei energingais;
o kokie požymiai nurodo, kad silpnėja gyvybinė esencija;
o kaip išvengti atminties silpnėjimo ir smegenų kraujotakos sutrikimų;
o kodėl silpnėja imunitetas, kankina nuovargis, retėja kaulai, silpnėja klausa,
atsiranda impotencija;
o kas kinų medicinos požiūriu yra perteklinis seksas ir kokios to pasekmės.
 Kaip tausoti gyvybinę esenciją, kad išliktume gyvybingesni, sveikesni ir laimingi?
 Kokią įtaką mūsų mintys turi vidaus organų būklei?

3.

Praktinė dalis:
 Akupresūra gyvybinės energijos stiprinimui ir atstatymui.
 Kaip sustiprinti save ir kitus, kai nusilpusi gyvybinė esencija.
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VIII TEMA
IMUNITETAS TRADICINĖJE KINŲ MEDICINOJE:
SARGINĖ ENERGIJA WEI ČI
Tradicinės kinų medicinos požiūriu, imunitetas – tai bendros žmogaus ČI būklės išraiška, priklausanti
nuo visų penkių energinių stichijų būklės. Svarbią įtaką imunitetui turi ir mūsų psichinė energija:
mintys ir jausmai.
Seminaro metu sužinosite, kokie yra imuniteto šaltiniai ir kaip jį stiprinti, kaip mūsų emocijos veikia
imunitetą, kokios imuniteto sutrikimų priežastys bei pasekmės (infekc ijos, alergijos ir kitos ligos), kas
silpnina ar stiprina mūsų imunitetą, kodėl skundžiamės nuovargiu. Praktinėje dalyje išmoksite
akupresūros imuniteto stiprinimui bei nuovargio šalinimui.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Kodėl silpnėja imunitetas?
o jo energinė kilmė;
o faktoriai, kurie silpnina ar stiprina imunitetą.
 Sarginės ČI ideogramos prasmė.
 Imuniteto šaltiniai (kaip susiformuoja sarginė ČI).
 Ryšys tarp sarginės ir psichinės-mentalinės energijų:
o energinės taršos poveikis imuninei sistemai;
o kodėl po streso ar emocinių konfliktų nusilpsta imunitetas?
 Imuniteto sutrikimai: infekcijos, onkologija, alergijos, autoimuninės ligos.
 Imuniteto sutrikimų priežastys ir psichosomatika.
 Kaip gyventi, kad imuninė sistema būtų harmonijoje.
 Kodėl skundžiamės nuovargiu?

2.

Praktinė dalis:
 Akupresūra:
o imuniteto stiprinimui;
o nuovargio šalinimui.

3.

Diskusija apie jūsų imuniteto būklę „Jūsų imuniteto nusilpimo požymiai ir priežastys“.
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IX TEMA
ČI PRAKTIKA: ĮVAIRIŲ ČI RŪŠIŲ STIPRINIMAS
Seminaro metu susipažinsite su visomis ČI rūšimis, sužinosite kokias funkcijas jos atlieka, kuriais
kanalais teka ir kaip gyvybinių taškų pagalba galime stiprinti, tonizuoti atskiras ČI energijos rūšis .
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Kuri ČI maitina širdį ir plaučius, valdo kalbą ir balso stiprumą, galūnių kraujotaką,
skystina kraują ir apsaugo nuo krešulių?
 Kodėl šąla galūnės, žmogaus balsas silpnas, vargina mikčiojimas ?
 Iš kur atsiranda kraujas ir kiti kūno skysčiai?
 Kodėl žmogus jaučiasi nelaimingas, dirglus, nepatenkintas, jį kamuoja nerimas,
miego, menstruacijų sutrikimai?
 Kas maitina sąnarius ir smegenis?
 Kodėl trūksta ašarų, sąnarių skysčio?
 Kodėl gausus prakaitavimas išeikvoja ČI ir silpnina širdį?

2.

Praktinė dalis:
 Akupresūra:
o kai trūksta energijos, yra jautrumas šalčiui, šaltos kojos, rankos;
o ČI stiprinimui (moterims ir senjorams);
o bendros ČI, įgimtos ČI, įgytos ČI, originalios ČI;
o maisto ČI, oro ČI, krūtinės ČI stiprinimui.

3.

Diskusija „Savijautos sutrikimų ryšys su mūsų būdo savybėmis“.
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X TEMA
SHEN – ŽMOGAUS SIELOS SUVOKIMAS
KINŲ MEDICINOJE
Tradicinė kinų medicina teigia: jei siela sveika – žmogus neserga, o sielos gydymas yra būtinas
kiekvienam. Sielos rezidencija – širdis. Šiame seminare kalbėsime apie SHEN ideogramos prasmę ir
SHEN terapiją. Taip pat sužinosite, kaip nuotaika, mintys ir jausmai veikia ČI tėkmę mūsų kūne.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 SHEN kilmė ir funkcijos:
o kokios yra sielos funkcijos?
o kodėl būna įgimtas SHEN silpnumas ir kaip jį atpažinti?
o žmogaus charizma: nuo ko ji priklauso?
 Sielos (SHEN) ideogramos prasmė.
 SHEN: nuotaika, sąmonės būsena veikia ČI:
o kodėl esu labai jautrus emociniams išgyvenimams?
o kodėl lėtėja mąstymas, silpnėja atmintis, sutrinka miegas?
o kodėl silpni protiniai gabumai, trūksta išminties, gyvenimo tikslų?
 Siela ir kūnas – neatskiriama visuma.
 Psichosomatika. Kaip mūsų emocijos tampa ligų priežastimis?
o kaip jausmai mus gydo ar sukelia energijos tėkmės sutrikimus?
o kodėl emocinis stresas ir įtampa išeikvoja energiją?
o kodėl pervargus būna prasta nuotaika, nemiga?
o kodėl serga siela, kodėl kamuoja nerimas, baimės, depresija?
o kodėl atsiranda širdies, kraujotakos ligos?

2.

Praktinė dalis:
 Sielos testas.
 Sielos gydymas:
o 7 sielos (SHEN) taškai;
o ideogramos ČIGONG.

3.

Diskusija „Kas man gyvenime padeda, kai būna sunku sieloje?“.
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XI TEMA
VANDENS ENERGINĖ KARALYSTĖ, JOS ESMĖ IR PASKIRTIS
Žmogaus ilgaamžiškumo ir gyvybingumo paslaptis – prigimtinės vandens energijos išsaugojimas.
Vanduo yra svarbiausia energinė karalystė, gimdanti visas kitas . Mes sergame ir senstame todėl, kad
mūsų vandenys užsistovi, ir esame sveiki, kai mūsų vandenys sraunūs.
Vanduo sąlygoja ir tokias žmogaus savybes kaip valia, atsakomybė, tvirtumas, savęs, kaip unikalaus
individo, išreiškimas, savo pašaukimo suvokimas. Dėl vandens silpnumo išsivysto stuburo, sąnarių,
kaulų, endokrininės sistemos, lytinių organų ligos, šąla galūnės, atsiranda nuovargis, apatija, bendras
silpnumas.
Šiame seminare sužinosite, kokią informaciją savyje neša vandens stichijos energija, kokios vandens
energijos savybės, išmoksite energinio masažo vandens energijos stiprinimui, ugnies-vandens
energinės ašies subalansavimui.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Vanduo – žmogaus gyvybiškumo ir ilgaamžiškumo pamatas:
o vandens savybės;
o vanduo turi atmintį, priima ir perneša informaciją;
o paveldėtos gyvybinės energijos bankas;
o visų energinių karalysčių motina;
o vandenyje yra įspaudai – imprintai apie žmogaus pašaukimą;
o ČI prigimtis – vanduo;
o vanduo – DAO elementas.
 Vandens energinės karalystės lygmenys:
o kokius organus ir audinius maitina vandens energija?
o kodėl silpnėja atmintis, klausa, slenka plaukai, retėja kaulai, skauda stuburą,
sąnarius?
o kodėl vargina ginekologinės ar šlapimo takų ligos?
o kodėl silpnėja vyrų potencija, atsiranda prostatos ligos?
o kodėl negalime atsikratyti baimių?
o kodėl trūksta valios?

2.

Praktinė dalis:
 Jūsų vandens energijos būklės testas.
 Vandens stichijos (ŠIUI) terapija vandens energijos stiprinimui, ugnies -vandens ašies
harmonizavimo būdai, gyvybinių taškų deriniai.
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XII TEMA
INKSTŲ IR ŠLAPIMO PŪSLĖS ENERGINIAI KANALAI
Inkstai – mūsų gyvybės šaltinis, imuniteto pamatas. Inkstų kanalas saugo, o šlapimo pūslė išskirsto
gyvybinę energiją visam kūnui. Jei inkstai silpni, nukenčia visas organizmas . Inkstai yra atsakingi už
mūsų atsakomybę, valią ir tvirtumą. Tuo tarpu šlapimo pūslės energinis kanalas – tai atskira
mikrosistema, suteikianti neribotas galimybes gydyti įvairias ligas .
Teorinėje dalyje sužinosite, kokius audinius ir kūno vietas maitina inkstų ir šlapimo pūslės energija,
kur slypi įvairių problemų priežastys, kodėl vargina baimė, nerimas. Praktinėje dalyje išmoksite inkstų
ir šlapimo pūslės kanalų energinio masažo, surasti svarbius šių kanalų taškus ir atlikti jų akupresūrą,
šildymo moksa (pelyno žole), masažo pagalba atstatyti daugelį organizmo funkcijų, pašalinti stresą,
įtampą, harmonizuoti emocines būsenas. Taip pat išmoksite padėti sau ir kitiems esant inkstų,
šlapimo pūslės, sąnarių bei stuburo, nugaros skausmams ir problemoms, apėmus baimei ar nerimui.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Inkstų ir šlapimo pūslės kanalų energinės funkcijos .
 Inkstų psichinė esybė (ZHI – valios dvasia).
 Inkstų ir šlapimo pūslės kanalų eiga.
 Vandens energinės karalystės silpnumo požymiai.
 Inkstų ir šlapimo pūslės kanalų patologijos požymiai.
 Rezonatorių kategorijos ir šių taškų naudojimo atvejai ir receptai gydymui:
o senieji vandens taškai – SHUI;
o ypatingieji taškai – MO, IU, YUAN, LUO ir XI.

2.

Praktinė dalis:
 Inkstų kanalo ir taškų energinis masažas, svarbių jo taškų praktinio naudojimo
receptai.
 Šlapimo pūslės kanalo energinis masažas ir jo taškų panaudojimas praktikoje.
 MAESTRO taškai: kaip galima padėti vandens stichijos ligų atvejais:
o ilgaamžiškumo ir jaunystės taškas;
o juosmens skausmų taškas;
o didysis pėdų ir kelių gydūnas;
o nuskausminantis taškas;
o kaulus ir kaulų čiulpus stiprinantis taškas, tinkantis visoms kaulų, sąnarių bei
stuburo problemoms spręsti.
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XIII TEMA
MEDŽIO ENERGINĖ KARALYSTĖ, JOS ESMĖ IR PASKIRTIS
Gyvybė – tai vandens virtimo ugnimi alcheminis procesas, kurio tarpininkas – medis. Medis – pati
nestabiliausia energinė karalystė, tačiau ji palaiko visas mutuojančias energines stichijas
pusiausvyroje bei harmonijoje. Nestabilus medis veda į energijų tėkmės sutrikimus. Harmoningo
medžio savybės: apsisprendimas, kūrybiškumas, lankstumas, prisitaikymas, gebėjimas rasti išeitį
netikėtose situacijose.
Seminaro metu sužinosite, kodėl žmogus būna nervingas, dirglus, piktas, kodėl neturi idėjų, planų, o
jei ir turi, nesugeba jų įgyvendinti, kodėl yra drovus ir lengvai pasiduodantis kitų įtakai, kodėl jam
trūksta drąsos apginti savo individualumą. Praktinėje dalyje išmoksite medžio karalystę
harmonizuojančio aktyvių taškų masažo, šildymo moksa (pelyno žole). Sužinosite kaip suvaldyti
susierzinimą, stresą, pyktį, kokiais būdais galima nuraminti įsiaudrinusį žmogų (siekiant išvengti
smegenų insulto, širdies infarkto ir pan.).
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Medžio ypatybės ir funkcijos.
 Medžio energinės karalystės lygmenys: dangiškas, žemiškas ir žmogiškas.
 Medžio psichinė esybė HUM.
 Kepenų kanalo funkcijos.
 Medžio stichijos sutrikimų požymiai – priežastys bei pasekmės.
 Medžio asmenybės tipo žmogus.
 Pyktis – pavojingiausia emocija. Pykčio kaukės – kas tai?
 Medžio energinė būklė žmoguje lemia:
o energijos tėkmę visame kūne;
o nuotaikas, savijautą, charakterio savybes;
o santykius darbe ir šeimoje;
o sėkmę gyvenime ir karjeroje, savirealizaciją.

2.

PRAKTINĖ DALIS:
 MAESTRO taškai medžio stichijos problemų atvejais.
 Medžio psichinė esybė HUM: psichizmo taškai.
 Testas medžio būklės savidiagnostikai.

3.

Diskusija „Apsisprendimas“.
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XIV TEMA
KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS ENERGINIAI KANALAI
Kepenų kanalas yra tarsi energijos rezervinių pajėgų generolas, kurio žinioje yra visi žmogaus
energijos rezervai. Šio kanalo funkcija – numatyti, kas ir kada turi būti aprūpinti energijos resursais. O
šių resursų teisingą paskirstymą visam organizmui vykdo už tai atsakingas tulžies pūslės kanalas. Ne
veltui tradicinė kinų medicina šį kanalą prilygina dieviškajam teisingumui.
Šie kanalai priklauso medžio karalystei, tad jeigu jais energija teka sklandžiai, žmogus yra
harmoningas, ramaus būdo, lanksčiai ir kūrybiškai randa sprendimus įvairiose situacijose, patiria
savirealizaciją ir sėkmę gyvenime, trykšta gyvybingumu, puikia savijauta ir t .t.
Seminaro metu išsamiai pažinsite kepenų ir tulžies pūslės energinius kanalus bei sužinosite apie
aktyvių šių kanalų taškų panaudojimą įvairių ligų gydymui. Taip pat susipažinsite su medžio karalystės
fiziopatologija, jos sutrikimų priežastimis bei gydymo būdais.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Kepenų kanalas:
o eiga, panaudojimo indikacijos, patologijos simptomai.
o taškų poveikio sritys, praktinis naudojimas, receptai.
 Pyktis, jo poveikis savijautai ir energetikai, pykčio kaukės, užgniaužto pykčio
simptomai.
 Tulžies pūslės kanalas:
o funkcijos, eiga, panaudojimo indikacijos, patologijos simptomai.
o taškų poveikio sritys, senieji ŠIUI taškai, jų poveikis, praktinis naudojimas,
receptai.
 Pažeistos medžio karalystės požymiai: nervingumas, pyktis, migrena, regėjimo
aštrumo silpnėjimas, aukštas kraujospūdis, virškinimo sutrikimai, skausmas
pošonkaulinėje srityje, klajojantys skausmai, mėšlungiai, nerimas, apatija, depresija.
 Medžio stichijos sutrikimų prevencija.

2.

Praktinė dalis:
 Kepenų ir tulžies pūslės kanalo bei gyvybinių taškų energinis masažas.
 Akupresūra pykčiui pašalinti.
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XV TEMA
UGNIES ENERGINĖ KARALYSTĖ, JOS ESMĖ IR PASKIRTIS,
ŠIRDIES KANALO FUNKCIJOS
Žmogus yra dvasinė būtybė, todėl ir pradeda sirgti nuo savo gelmių – nuo dvasios. Dvasios
rezidencija yra širdis. Tad kai žmogaus širdis ir siela yra harmonijoje, visas organizmas yra
pusiausvyroje.
Ugnies energinė karalystė – gyvybiškumo centras, valdantis visus gyvybinius procesus ląstelių
lygmeny bei palaikantis visas energines karalystes darnoje. Suteikdama jausmų pusiausvyrą, ugnis
valdo žmogaus psichikos pasaulį. Jos dėka vyksta sąmonės kitimas, minčių transformacija. Ugnis
atsakinga ir už dvasinį vystymąsi, intuiciją, įžvalgas, žingeidumą, savo identiškumo suvokimą bei
realizaciją.
Seminaro metu sužinosite kokias būsenas sąlygoja stabili ir pažeista ugnies energinė karalystė bei
aktyvių taškų masažo, šildymo moksa (pelyno žole) pagalba praktiškai išmoksite harmonizuoti savo
ugnį – pagerinti nuotaiką, nusiraminti ir kitaip pažvelgti į save bei pasaulį.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Ugnis – unikali energinė karalystė: 4 kanalai.
 Širdis – organizmo pusiausvyros centras.
 Ugnies ypatybės ir funkcijos.
 Ugnies lygmenys: dangiškas, žemiškas ir žmogiškas .
 Psichinė širdies esybė SHEN.
 Dvasios (LING) kilmė ir funkcijos:
o LING ideogramos prasmė žmogaus energetinei struktūrai;
o Dvasinė-seksualinė energija ir teisingo jos naudojimo reikšmė sveikatai;
o kodėl svarbu išmokti mylėti.

Širdies kanalo funkcijos:
o kas reguliuoja medžiagų apykaitos procesus;
o nuo ko priklauso asmeninis patrauklumas, žavesys, charizma;
o kas leidžia žmogui suvokti ir realizuoti savo identiškumą ir veda DAO kryptimi;
o nuo ko priklauso žmogaus dvasinis vystymasis, mąstymo kitimas;
o intuicija – kas lemia jos pasireiškimą bei suteikia gebėjimą matyti dalykų esmę;
o kas lemia minčių aiškumą, raišką, estetikos, grožio, meno suvokimą.

2.

Praktinė dalis:
 Ugnies reguliacija. Taškai atkurti gerai nuotaikai.
 Dvasios (LING) gyvybiniai taškai, jų poveikis ir praktinis pritaikymas .
 Testas ugnies stichijos, dvasios ir sielos būklės savidiagnostikai.
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XVI TEMA
ŠIRDIES IR PLONOSIOS ŽARNOS ENERGINIAI KANALAI
Širdis – sielos buveinė. Ji valdo mūsų emocinį ir mentalinį gyvenimą: kontroliuoja nuotaikas, lemia
asmeninį žavesį, saviraišką, mimikas, kalbą, gebėjimą reikšti savo mintis, patraukti dėmesį. Tradicinė
kinų medicina teigia: jeigu serga žmogaus širdis, serga visi organai, nes širdyje susijungia visų organų
jausmai – visos 5 psichinės esybės.
Pagrindinis filtras, išvalantis kenksmingus išorinius faktorius, kad šie nepasiektų širdies , yra plonosios
žarnos kanalas. Jis suteikia mentalinį aiškumą bei sveiką protą, įžvalgos galią gyvenimo
pasirinkimuose, kontroliuoja senėjimo procesus, alergijų vystymąsi, maisto energiją IN paverčia į JAN.
Seminaro metu išsamiai susipažinsite su širdies bei plonosios žarnos energiniais kanalais bei jų
rezonatorių panaudojimu įvairių ligų gydymui. Sužinosite apie šiuos kanalus apjungiančią ugnies
stichiją, jos fiziopatologiją bei būdus jai subalansuoti.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Širdies kanalas:
o eiga;
o senieji ŠIUI taškai, ypatingi ir svarbūs taškai, jų naudojimo indikacijos, receptai;
o taškų poveikio sritys: psichika, akys, liežuvis, krūtinės sritis, gimda, šlapimo
pūslė.
 Plonosios žarnos kanalas:
o funkcijos, mentalinis aspektas – jo svarba sveikatai ir gyvenimo pasirinkimams;
o eiga;
o patologijos požymiai;
o senieji ŠIUI ir ypatingieji taškai, panaudojimo indikacijos.
 Ugnies asmenybės tipas.
 Širdies ir plonosios žarnos kanalų tempimo pratimai.
 Ugnies harmonizavimas ir sutrikimų prevencija.

2.

Praktinė dalis:
 Širdies ir plonosios žarnos kanalų energinis masažas.
 Svarbių šių kanalų taškų suradimas ir akupresūra.
 Praktinis receptų pritaikymas.
 Emocijų harmonizavimas.
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XVII TEMA
ŽEMĖS ENERGINĖ KARALYSTĖ, JOS ESMĖ IR PASKIRTIS
Žemės energinė karalystė – tai geros savijautos ir sveikatos pagrindas. Tradicinė kinų medicina
teigia, kad žemė yra svarbiausia stichija visos žmogaus struktūros palaikymui. Tai visas mutuojančias
energines karalystes apjungiantis, harmonizuojantis centras, todėl žemės stichijos sutrikimai yra
pagrindinė visų ligų priežastis.
Žemė valdo žmogaus mąstymą, intelektą, atmintį, atsako už imunitetą, reguliuoja ritmus (miego,
širdies menstruacijų ciklo), virškinimą, kraujo ir limfos apytaką, maitina raumenis ir visą organizmą,
taip pat atsako už jungiamąjį audinį – gyvybės tinklą visame mūsų kūne.
Seminaro metu sužinosite, kas silpnina žemės energinę stichiją ir kaip to išvengti, kodėl atsiranda
gleivės, alergijos, vaisingumo sutrikimai, augliai, vėžys, degeneracinės, autoimuninės ligos ir t.t.
Praktinėje dalyje išmoksite žemės energijos stiprinimo akupresūra, moksa (pelyno žole), o taip pat
centro ČIGONG, sugrąžinančio žmogų į jo paties centrą bei tinkančio bet kokios ligos gydymui ar
profilaktikai.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Žemės ir žmogaus vienybė:
o kodėl žemės stichijos ligos tampa epidemija?
o solidarumo stoka žmogaus gyvenime – priežastys ir pasekmės.
 Žemė – centrinė energinė karalystė, o liga – tai centro praradimas.
 Kokią informaciją perneša žemės energija?
 Žmogaus gyvenimo atskaitos taškas. Kaip jis susijęs su sveikata?
 Žemės ideograma ir jos prasmė.
 Centro (ZHONG) ideogramos prasmė, ZHONG gyvybiniai taškai.
 Žemės (DI) rezonatoriai ir jų pritaikymas.
 Trys žemės energinės karalystės lygmenys: dangaus, žemės, žmogaus.
 Žemės tipo asmenybės savybės ir jų svarba sveikatai.

2.

Praktinė dalis:
 Testas žemės energijos būklės savidiagnostikai.
 ZHONG ideogramos cigunas.
 ZHONG reguliacija žmogaus sucentravimui.
 DI taškai dvasinei transformacijai.
 Taškų deriniai žemės energiniam atstatymui bei stiprinimui – peršalimo, virškinimo,
sąnarių problemų, depresijos profilaktikai.
 Lėtinio nuovargio gydymas.
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XVIII TEMA
KASOS-BLUŽNIES IR SKRANDŽIO ENERGINIAI KANALAI
Kasos-blužnies bei skrandžio kanalai – tai gyvybinės energijos šaltinis. Kasa ir blužnis yra centriniai
organai ČI gamyboje, maitinantys visą organizmą, tad šio kanalo būklė lemia žmogaus organizmo
energinę būklę bei fizinio pajėgumo galimybes. Kasos-blužnies kanalas taip pat yra atsakingas už
intelektą, loginį mąstymą, atmintį, išmintį, virškinimą, medžiagų apykaitą, kūno formas, senėjimo
proceso spartumą, imunitetą ir kt.
Seminare sužinosite, kas išsekina kasos-blužnies bei skrandžio energinius kanalus, kokios to
pasekmės ir kokiais būdais galime išsaugoti savo gyvybinės energijos resursus , susipažinsite su
mitybos joga (būdu pamaitinti savo subtiliuosius kūnus). Praktinėje dalyje išmoksite akupresūros bei
šildymo moksa (pelyno žole) imuninės sistemos stiprinimui, medžiagų apykaitos stimuliavimui,
virškinimo, žarnyno funkcijų, apetito ir maisto kiekio reguliavimui, apsaugai nuo akmenligės, auglių ir
t.t. O taip pat energinio masažo, padedančio išsaugoti gyvybingumą bei jaunatviškumą, atstatyti
daugelį organizmo funkcijų, pašalinti įkyrias mintis, baimę, nerimą, stresą, įtampą bei harmonizuoti
emocines būsenas.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Kasos-blužnies ir skrandžio kanalai:
o kanalų energinės funkcijos ir eiga;
o kasos-blužnies psichinė esybė YI – intelekto dvasia;
o kanalų patologijos tikrieji simptomai ir pavojingi signalai;
o taškų poveikio sritys, panaudojimas, receptai.

2.

Praktinė dalis:
 Kasos-blužnies ir skrandžio kanalų bei svarbių taškų energinis masažas, praktinio
naudojimo patarimai.
 Akupresūra įkyrių minčių (obsesijų) pašalinimui.
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XIX TEMA
METALO ENERGINĖ KARALYSTĖ: JOS ESMĖ IR PASKIRTIS
Metalo karalystė kontroliuoja visą gyvybinę ČI energiją, atsako už žmogaus gyvybiškumą, valdo
apsauginę energiją – imunitetą. Ši karalystė taip pat kontroliuoja odos būklę (išbėrimai, alergija, odos
ligos, prakaitavimai ir t.t.), kvėpavimo sistemos ligas (dusulys, bronchitas, astma ir t.t.) bei storojo
žarnyno ligas (vidurių užkietėjimas, kolitas, dirgliosios storosios žarnos sindromas).
Seminaro metu sužinosite, kas išsekina metalo energiją, kaip kvėpavimas gali gydyti ir keisti mūsų
fizinį kūną, kodėl svarbu yra sąmoningai kvėpuoti, taip pat sužinosite, kaip turėtume teisingai suvokti
savo prisiminimų prasmę. Plaučių kanalas priima dangiškąjį ČI ir judina visą žmogaus energiją, tad
praktinėje dalyje išmoksite kvėpavimo pratimų energijų subalansavimui.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis
 Kvėpavimo misterija žmogaus gyvenime:
o atėjimas ir išėjimas, ryšys su visata;
o gaunama informacija individualumo pasiekimui, misija, vandenų išjudinimas;
o tuštumos būsenos svarba. Įkvėpimas. Mutacija. Solidarumas. Morfinis laukas.
 Metalo energija gyvybės evoliucijos cikle, nemirtingumas.
 Metalo DAO. Kvėpavimo DAO. Kvėpavimo sutrikimų kilmė.
 Metalas reguliuoja dangišką mitybą ir žemiškas atliekas. Vartotojiškas gyvenimo
būdas ir obstipacijos.
 Metalo energinės karalystės lygmenys: dangaus, žemės, žmogaus.
 Plaučių psichinė esybė – PO. Melancholija, liūdesys, kaltė, graužatis, savigaila,
klaidos, polinkis į savižudybę, atleidimas.
 Metalo stiprinimas: kvėpavimas, maistas, žolės, kanalų tempimo pratimai.

2.

Praktinė dalis:
 Kvėpavimo praktika. Sąmoningas kvėpavimas.
o teisingo kvėpavimo principas pagal tradicinę kinų mediciną;
o ligų prevencijai naudingas kvėpavimas;
o sąmoningo kvėpavimo pagrindai;
o rytinis kvėpavimas, streso mažinimas kvėpavimo pagalba, embriono
kvėpavimas;
o kvėpavimas per REN MAI ir TU MAI kanalus.
 Psichizmo sutrikimų gydymas akupresūra: liūdesys, verksmingumas , kaltė.
 Energijų savireguliacija siekiant išvengti kvėpavimo ligų.

3.

Diskusija „Prisiminimai“.
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XX TEMA
PLAUČIŲ IR STOROSIOS ŽARNOS ENERGINIAI KANALAI
Kvėpavimas yra viena svarbiausių žmogaus bendravimo su visata formų. Plaučių kanalas priima
dangiškąjį ČI, tad jei yra sutrikimų plaučių kanale, kvėpavimo metu gauname mažiau ČI energijos.
Tuo tarpu storosios žarnos kanalas reprezentuoja tuštumos būseną. Žmogaus idealo prasmė –
pasiekti tuštumą, t.y. atsikratyti savo ego valdymo ir pasijusti visumos dalimi. Storosios žarnos kanalo
energija išvalo ir transformuoja tiek maisto atliekas, tiek įvairias skriaudas, kurias žmogus yra padaręs
kitiems. Filosofine-dvasine prasme šis kanalas yra susijęs su kaltės, savigraužos, apgailestavimo
jausmais, čia kaupiasi pyktis, pavydas, nuoskaudos ir kiti „parazitai“, kurie pragraužia storąją žarną.
Storoji žarna – tai tranzito vieta. Būtent todėl storosios žarnos higiena (fizinė ir dvasinė) yra tokia
svarbi.
Seminaro metu pažinsite plaučių bei storosios žarnos kanalus bei jų rezonatorių panaudojimo
galimybes įvairių ligų gydymui. Sužinosite, kaip veikiant storosios žarnos kanalo taškus, galite padėti
žmogui atsikratyti melo ir prieštaravimų, apgailestavimo ir kaltės jausmų.
SEMINARO TURINYS
1.

Teorinė dalis:
 Plaučių ir storosios žarnos energinių kanalų:
o funkcijos;
o eiga;
o patologijos simptomai;
o senieji ŠIUI taškai, ypatingi taškai, jų panaudojimas, receptai;
o gyvybinių taškų poveikio sritys.

2.

Praktinė dalis:
 Plaučių kanalo ir jo taškų energinis masažas bei praktinio panaudojimo receptai:
o akupresūra kosulio gydymui;
o giliojo plaučių kanalo šildymas moksa (pelyno žole);
o pagalba širdies ritmo sutrikimo atvejais.
 Storosios žarnos energinio kanalo ir jo taškų energinis masažas. MAESTRO taškai ir
praktinio panaudojimo receptai:
o galvos, veido, akių, ausų, nosies ir burnos ligoms;
o slogos, gerklės, dantų skausmo, sutinusių, skausmingų dantenų gydymui;
o rožės, dilgėlinės gydymui;
o akupresūra rankų, odos problemoms.
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