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SEMINÁŘ ČÍNSKÉ IMAGE MEDICINE 

(Tatiana Akimová, Moldavsko) 

 

 

CO JE ČÍNSKÁ IMAGE MEDICINE (CIM)? CIM je moderním a inovativním směrem ve vývoji 
tradiční čínské medicíny (TCM), ale její kořeny vyrůstají z nejstarší, první lékařské školy v historii 
TCM - "Školy Bien Que“, která byla založena velkým čínským lékařem Bien Que (407-310 př. 
n.l.). CIM je vysoce efektivní systém diagnostiky, prevence i léčení mnoha onemocnění.  

V čínštině se Image Medicine nazývá 意象 医学 (Yi Xiang Yi Xue), kde Yi znamená mysl, 

vědomí, myšlení, Xiang - obraz, Yi Xue - medicína. Výklad slov "Yi Xiang Yi Xue" obecně 
znamená, že tento způsob léčení je založen na „obrazném myšlení“, zabývá se výzkumem 
a použitím obrazů mysli pro diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění.  

Kolem každé buňky těla je biopole. Obrazy mysli jsou biomagnetickými poly, které náš mozek 
může okamžitě vnímat. V CIM jsou speciální metody pro rozvoj mimořádné citlivosti našich 
rukou a těla a schopnosti vnitřního vidění. CIM využívá schopnosti mysli a vědomí vnímat 
obrazy mysli a měnit je a tím měnit stav pacienta.     

Zkušenosti z několika desítek let výzkumů a aplikací CIM ukazují, že tato metoda je úspěšná 
například při léčení těchto chorob: Crohnova choroba, astma, cysty vaječníků, myom dělohy, 
srdeční arytmie, vysoký krevní tlak, chronický zánět prostaty, různé tipy chronických 
onemocnění žaludku a střev a další chronická onemocnění. (Použity materiály z webu 
https://kundawell.com/en/image-medicine).  

Přáním prof. Xu je, aby CIM nebyla používána jen odborníky, ale stala se také „rodinnou terapií“ 
a byla široce využívána všemi, kdo potřebují zlepšit své zdraví. Seminář je proto určen pro 
širokou veřejnost. Nejsou předpokládány znalosti čínské medicíny. Předchozí 
absolvování kurzu ZY Qigong není podmínkou účasti na semináři CIM, ale je určitě 
výhodou.  

https://kundawell.com/en/image-medicine
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LEKTOR: Tatiana Akimová (Moldavsko) – image terapeutka 3. stupně, s právem vyučovat 
Čínskou Image medicine. Již 20 let studuje Čínskou Image Medicine (CIM) a od roku 1998 
ji využívá ve své klinické praxi. Účastnila se všech mezinárodních konferencí CIM, na osmi 
z nich vystoupila se zprávami ze své praxe. Je členkou představenstva Čchanové medicíny 
při klášteru Shaolin. Na semináři bude zajištěn překlad z ruštiny do češtiny.  

 

KDY: 24.-26.05.2019. 

Registrace před začátkem v pátek 24.05. od 17:00 hod. 

pátek 24.05.2019 v časech 17:30 - 20:30 hod (3 hodiny) 

sobota 25.05.2019 v časech 9:30 - 12:30 hod a 14:00 - 18:00 hod (7 hodin) 

neděle 26.05.2018 v čase 9:30 - 12:30 hod a 14:00 – 17:00 hod (6 hodin) 

Celkem 16 hodin výuky.  

 

KDE: Štorchova 1555/5, Praha 8, mapa: https://mapy.cz/s/3rRtJ  

 

UBYTOVÁNÍ: Nejbližší hotely lze vidět na mapě (kliknutím na odkaz https://mapy.cz/s/3rRtJ 
a poté kliknutím na symbol hotelu     ).  

Vhodné ubytování lze najít také na www.booking.com.  

 

PROGRAM SEMINÁŘE:  

Na semináři budou podrobně vysvětleny základní principy a východiska CIM, budou 
rozebrány základní postupy diagnostiky a metody terapie v CIM.  

Teoretická část 

• Co je to Čínská Image Medicine. Historické kořeny a současné směřování.   
• Co je to obraz. O vzniku vesmíru, model vesmíru, model člověka.  
• Z čeho se skládá CIM: fyzická CIM, energetická CIM, informační CIM, všeobecná 

CIM. Krátký přehled.  
• Model onemocnění, model léčení.  
• První informace o metodách diagnostiky v Čínské Image Medicine. 

Energetická medicína 

• Co je to Qi. 
• Energetická diagnostika rukou.  
• Energetická diagnostika pulzu.  
• Energetické léčení. Nejčastější energetické problémy.  
• Způsoby odstranění a doplnění Qi.  

https://mapy.cz/s/3rRtJ
https://mapy.cz/s/3rRtJ
http://www.booking.com/
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• Metoda probuzení.  
• Metoda regenerace.  
• Mantry.  
• Samoregulace.  
• Úplná výměna špatné Qi v organizmu.  
• Regenerace srdce.  
• Léčení ledvin.  
• Léčení vyhřezlé plotýnky.  

Cviky pro rozvoj schopností. 

• Během semináře posluchači budou seznámeni se speciálními cviky a meditacemi, 
které budou provádět pro rozvoj svých schopností diagnostiky a léčení metodami 
Čínské Image Medicine.  

• Během semináře budou účastníci vlastní praxí upevňovat získané teoretické znalosti.  

 

KURZOVNÉ: 5200 Kč (200 euro). 

 

PŘIHLÁŠENÍ a INFORMACE: Přihlásit se lze vyplněním a odesláním přihlašovacího 
formuláře zde:  

https://www.zy-qigong.cz/news/seminar-cinske-image-medicine-praha/  

nebo zde:  

https://www.zyq-cr.cz/news/seminar-cinske-image-medicine-praha/   

případně na emailu zy-qigong@email.cz. 

 

Další informace získáte na emailu organizátora (Bc. Petr Kochlík):  

zy-qigong@email.cz 
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