Druhé pracoviště:
Na Příkopě 22, Praha 1
Slovanský dům,
Klinika VeraMedica (3. patro)

Ale co je vlastně
Image medicine
(Image therapy)?
Pojem „Image Medicine“ (IM) můžeme do češtiny převést např. jako „terapii pomocí mentálních obrazů“.
Jedná se o jeden ze směrů lékařské vědy východního
typu (původem z Číny), která používá vliv určitých
druhů obrazů na různé části lidského těla a jeho orgány. IM zkoumá a vysvětluje, jak používat mentální
obrazy pro nápravu a regulaci funkcí celého lidského
organizmu, který podle východní tradice zahrnuje tři
různé aspekty: fyzické tělo, jeho energetický systém
a informační systém. IM nám umožňuje pochopit, co
je lidský organizmus, jak a na jakých principech funguje, co je to vlastně fenomén zvaný „život“. Vychází
z perspektivy, že – v jistém smyslu – vše kolem nás je
pouze určitý ‚obraz‘. Obrazy uvnitř naší mysli si sami
vytváříme anebo je přijímáme zvenčí, z našeho okolí. Pomocí obrazů tedy můžeme ovlivňovat nejen náš
život, ale samozřejmě také naše zdraví. Na tomto principu je založena stará a moudrá léčebná metoda IM.

ČCHI Clinic

je centrum rehabilitace a relaxace, kdy za pomoci
životní energie ČCHI obnovuje a udržuje zdraví.
Založené v roce 2010 po návratu terapeutky
Aleny Knapové MBA z Pekingu, kde studovala
na Kundawell Medicine Institutu.

Stará čínská medicína
Image medicine (Škola BIAN QUE)
Image medicine (image therapy)
Na základě „diagnostiky“ a zjištění příčin onemocnění je vždy zvolen nejvhodnější postup léčby.

Tradiční čínská medicína
(Škola Yellow Emperor)
Tradiční čínská medicína:
Tuina masáž, Gua-sha masáže.

Hlavní pracoviště ČCHI CLINIC
MNICHOVICE, Husova 894, Praha–východ
tel.: +420 777 301 601, www.cchi.cz
Druhé pracoviště PRAHA ČCHI CLINIC
Na Příkopě 22, Praha 1,
Slovanský dům, Klinika VeraMedica (3. patro)
tel.: +420 777 301 601, www.cchi.cz

Alena Knapová již v roce 2009, jako první v České
republice, začala využívat prvků Image medicine.
Jedná se o nauku, která se opírá o starodávné utajované umění lékařů, jenž pečovali o zdraví čínských císařů a své nauky po tisíciletí odevzdávali
jenom uzavřenému okruhu osob.

Hlavní činností ČCHI CLINIC je výzkum složitých
a chronických onemocnění, hledání jejich příčin
a následný komplexní přístup zaměřený na jejich
odstranění, regulaci organizmu, obnovení jeho
funkcí pomocí Image medicine a Tradiční čínské
medicíny.

Hlavní pracoviště: ČCHI CLINIC,
MNICHOVICE, Husova 894,
Praha–východ

Prodej bylinek a zdravé
výživy

Stará čínská medicína

Ubytování

Image medicine (Škola BIAN QUE)
Image medicine (image therapy)
Na základě „diagnostiky“ a zjištění příčin onemocnění je vždy zvolen nejvhodnější postup léčby.

Tradiční čínská medicína
(Škola Yellow Emperor)
Tradiční čínská medicína: Tuina masáž, Moxování, Baňkování, Gua-sha masáže.

Čchi clinic a Čchi institut jsou moderní dynamicky se rozvíjející zařízení, která vidí svůj úkol především v sjednocení a integraci nejefektivnějších
způsobech obnovení a udržení zdraví.
Na základě vynikajících výsledků byla proto ČCHI
CLINIC zařazena do sítě Kundawell Medicine Institutu v Pekingu.

Pyramidální relaxace
Relaxace v pyramidě.

Moderní relaxace
Klasické uvolňovací masáže, Dornova metoda,
Breussova masáž, Masáž lávovými kameny.

Bohatý sortiment bylinek a zdravé výživy.

Centrum nabízí ubytování ve 3 pokojích.
Součástí Čchi clinic je také ČCHI INSTITUT, který zajišťuje oblast vzdělávání a přenosu informací.
V rámci bohatého studijního programu v nabídce naleznete vzdělávání v oblasti obnovení a udržení zdraví.
Cvičení Zhong Juan Qigongu a také pravidelné „Cvičení pro zdraví“.

