
OTVÁRAME DVOJROČNÉ 

ŠTÚDIUM DIETETIKY ČÍNSKEJ MEDICÍNY 
S PREPOJENÍM NA SÚČASNÚ NÁUKU O VÝŽIVE ČLOVEKA.

Škola Dietetiky ponúka kompletné štúdium dietetiky zamerané na stravovanie podľa zásad a pravidiel čínskej medicíny. 
Najnovšie poznatky a informácie súčasnej vedy o výžive človeka. 

Umožňuje pochopiť zákonitosti fungovania nášho organizmu, vplyvu stravy z pohľadu obidvoch medicín.

Celkový rozsah výuky sa delí do dvoch hlavných skupín: 

Na konci dvojročného štúdia vypracovaní záverečnej práce a po absolvovaní záverečnej skúšky, získajú účastníci  Diplom o ukončení štúdia. 
Kompletné informácie o škole, rozvrhu štúdia, o cene štúdia a ďalších dôležitých podrobnostiach nájdete na našej webovej stránke.

Čínska medicína si v posledných rokoch získala veľké uznanie vo všetkých krajinách sveta. Jej komplexné chápanie organizmu človeka, jeho prepojenia s okolím a prírodou, nám prináša prehľad a pochopenie 
zákonitostí, ktoré na nás vplývajú či už si to uvedomujeme, alebo nie. Pre tých, ktorým nie je ľahostajná kvalita ich života, pre všetkých, ktorí sa chcú aktívne podieľať na svojom zdraví nám  (seba aj svojich pa-

cientov) prináša metódy prevencie a liečby, ktoré svojím prístupom umožňujú zharmonizovať organizmus, a tým podporiť samoregeneráciu, vitalitu a upevniť naše zdravie.

www.skoladietetiky.eu

2. LIEČEBNÁ DIETETIKA
– je zameraná na správne posúdenie zdravotného stavu človeka, určenie základného typu jeho nerovnováhy, správneho syndrómu oslabenia na základe diferencionálnej diagnostiky, 

pulzovej diagnostiky a diagnostiky jazyka a následne na správne zostavenie jedálnička, 
– učí nás správne pochopiť jednotlivé úrovne človeka – fyzickú, energetickú, emocionálnu, mentálnu, spirituálnu a ich vplyv na naše zdravie.

1. VŠEOBECNÁ DIETETIKA
– prináša informácie ako chápať základné princípy teórie Čínskej medicíny v prenesení na stravovanie a zostavovanie jedálnička,

– učí správne určiť konštitučný typ, pochopiť učenie Jin-Jangu v jednotlivých potravinách v rámci ich povahy a chute,
– učí nás správne aplikovať teóriu 5-tich elementov (fáz) v rámci našej fyziológie a správneho vytvárania dostatočného a kvalitného zdroja novej energie a krvi, učí nás zohľadňovať ročné obdobie, 

aktuálne počasie, konštitučnú energiu nebeských kmeňov a zemských vetiev a celkovo chápať energiu potravín a ich úpravy.


