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AKUPUNKTURA UCHA
Kraków, 15-16 czerwca 2019

GODZINY ZAJĘĆ: sobota: 10:00-13:00 i 15:00-19:00, niedziela:
9:00-12:00 i 14:30-16:30. Łącznie 16 godzin szkoleniowych.
MIEJSCE: Kraków, Al. Krasińskiego 1-3, SDH „Jubilat”, sala
konferencyjna, VII piętro.
PROGRAM:
Ucho według tradycyjnej medycyny chińskiej swoją budową i
wyglądem reprezentuje dziecko zwinięte w macicy matki. Cała
anatomia ludzkiego ciała jest odwzorowana w uchu, dzięki czemu
za pomocą zróżnicowanego użycia igieł i metod nakłuwania można
stymulować, uwalniać gorąco i aktywować odpowiednie obszary i
narządy.
W Chinach akupunktura ucha jest często stosowana równolegle z
klasyczną akupunkturą ciała. Igły do nakłuwania ucha, małe
ziarenka, magnesy lub metalowe kulki używane w akupunkturze
ucha mogą pozostać przytwierdzone do ucha przez dłuższy czas,
aby uzyskać długotrwały rezultat.

Akupunktura ucha może być z powodzeniem stosowana w
różnorodnych przypadłościach i chorobach poczynając od
rozmaitych dolegliwości bólowych, a kończąc na nowotworach, a
jest szczególnie skuteczna w leczeniu stanów zapalnych.
W trakcie kursu szczegółowo przedstawiona zostanie anatomia
ciała odwzorowana na płatku ucha oraz omówione zostaną sposoby
doboru punktów i rodzaje igieł. Ważnym elementem kursu będzie
część praktyczna, podczas której uczestnicy nauczą się
nakłuwania, użycia magnesów, półtrwałych igieł, metalowych
kuleczek i nasion.
Akupunktura ucha to swoisty mikrosystem będący bardzo szybką i
efektywną metodą pomocną w wielu dolegliwościach.
Zaletami akupunktury ucha są:
natychmiastowy efekt po zabiegu
brak potrzeby długiego przeprowadzania wywiadu podczas
wizyty diagnostycznej
zabieg wyłącznie na uchu
bardzo prosty sprzęt zabiegowy- wystarczą krótkie igły w
jednym rozmiarze i niewielkie plastry
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Dolegliwości, które można leczyć akupunkturą ucha:
jakiekolwiek dolegliwości bólowe
stany zapalne (np. zapalenie zatok)
uzależnienia (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu,
objadanie się)
bóle głowy
miękkie nowotwory
neuralgia

zapalenie stawów
alergie
uśmierzania bólu po ekstrakcji zęba
czkawka (natychmiastowy efekt)
wysokie ciśnienie krwi
zapalenie okrężnicy
zapalenie pęcherza moczowego
hemoroidy (ból i krwawienia)
zapalenie sutka
i wiele, wiele innych dolegliwości!
Podczas kursu demonstracja odbędzie się na plastikowym modelu
ucha.
Proporcja teorii do praktyki w czasie kursu to 50:50.
Uczestnicy kursu będą mogli ćwiczyć akupunkturę ucha na
plastikowych lub silikonowych
modelach ucha albo na sobie
nawzajem, pod kierunkiem wykładowcy. W szczególnych
przypadkach mogą również przyprowadzić swoich pacjentów – po
wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
Cena kursu: 560 zł, zaliczka 260 zł.
Wpłata całej kwoty nie później niż do dnia 19 kwietna 2019
roku.
Cena zniżkowa: 480 zł w przypadku wpłaty całej kwoty nie
później niż do 25 marca 2019.
Numer konta bankowego:
Instytut Medycyny Chińskiej, 31-161 Kraków, ul. Szlak 14/12
Alior Bank, rachunek nr: 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470
Prosimy o podanie tytułu wpłaty w treści: AKUPUNKTURA UCHA
Cena kursu nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.
Na życzenie wystawiane są rachunki.
Ilość miejsc ograniczona, udział wg kolejności wpłat.
Po zakończeniu kursu uczestnicy
zaświadczenia MEN i Instytutu.

otrzymają

oficjalne

Małgorzata Koszyk uzyskała tytuł magistra medycyny orientalnej
i akupunktury studiując na National University of Health
Sciences, Lombard, Illinois w USA. Posiada amerykańskie
licencje i certyfikaty zawodowe akupunkturzysty i
ziołolecznictwa medycyny chińskiej wystawione przez NCCAOM
(National Certification Commitee of Acupuncture and Oriental
Medicine). Posiada też Certyfikat Międzynarodowego Nauczyciela
Jogi RYT. Studiowała w USA również zarządzanie i administrację
(National University Chicago) oraz edukację dwujęzyczną
(National Louis University, Wheelinh, Illinois).
Od 2010 roku ponownie mieszka Polsce prowadząc własne Centrum
Medycyny Naturalnej Acusmedica w Nowym Sączu, pracując jako
akupunkturzysta i chiński fitoterapeuta oraz nauczyciel jogi,
taiqi i qigong.
Jesienią 2018 r. brała udział w 3-tygodniowym międzynarodowym
warsztacie dla wysoko zaawansowanych profesjonalistów na
Shanghai TCM University. Jest też członkiem zarządu Polskiego
Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (PTTMC).
UWAGA:
1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika organizatorowi
rezygnacji do dnia 19 kwietnia 2019 r. cała wpłacona kwota
zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została
wysłana, lub na rachunek bankowy podany w przypadku
rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana i
przechodzi na koszty organizacji kursu; możliwe jest jedynie
przeniesienie tej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną
(zmiana uczestnika kursu).`
2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do
dnia 19 kwietnia 2019 kurs może zostać odwołany. W takim

przypadku osoby, które opłaciły kurs zostaną o tym
poinformowane przez organizatora mailem lub telefonicznie oraz
otrzymają zwrot całej kwoty przelewem na konto bankowe.
Informacja o ewentualnym anulowaniu kursu podana zostanie
także na stronie internetowej www.medycyna-chinska.com
najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2019 r. (brak informacji o
anulowaniu kursu w terminie po 26 kwietnia 2019 oznacza, że
kurs odbędzie się).
Kontakt i dodatkowe informacje:
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
tel./fax 12 633-81-60
email: kursy@medycyna-chinska.com
Polub nas na FB:
https://www.facebook.com/TradycyjnaMedycynaChinska/
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