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Alena Knapová se nedávno vrátila z Pekingu, kde na Kundawell Medicine Institute studovala v České republice nepříliš
známou část staré čínské medicíny, tak zvanou Image Medicine nebo také Image Therapy.

Jaký byl obsah vašeho studia?
Studovala jsem Image Medicine, masáže Tuina, akupunkturu, taoistické a buddhistické praktiky udržování zdraví,
tradiční čínskou medicínu a tradiční čínskou fytoterapii. Hlavní důraz byl kladem na Image Medicine, jejíž přednášky a
praktika vedl osobně prof. Xu Mingtang.

Kdo je profesor Xu Mingtang?
Prof. Xu Mingtang je představitelem a zakladatelem dvou světových pracovišť, které se zabývají výzkumem, léčením a
přípravou studentů Image Medicine v Pekingu (Kundawell Medicine Institut) a v USA v Seattlu (Kundawell Institute of
America). V součastné době očekávám potvrzení termínu jeho návštěvy České republiky, kam přijede vůbec poprvé.
Aktuální informace o termínu návštěvy najdete na www.cchi.cz

Profesor Xu Mingtang prý byl v kongresu USA, kde prezentoval výsledky svého léčení
pomocí Image Medicine?
Ano, prof. Xu Mingtang byl přijat v kongresu USA, kde prezentoval výsledky svého léčení, a dokázal, že USA je Image
Medicine zrovnoprávněna se západní medicinou.

Při jakých onemocněních má Image Medicine největší úspěchy?
Image Medicine je velmi komplexní systém, který může byt efektivní při mnohých onemocněních . Jsou to především
nemoci, jejichž příčinou je energetická nerovnováha - v západní medicíně jsou to často chronická onemocnění.
Chronická onemocnění by přitom vlastně neměla existovat, chronická jsou pouze proto, že západní medicína neumí
odstranit jejich příčinu. Image Medicine tyto problémy umí řešit, např. když je snížená funkce některých orgánů, umí
oživit krevní oběh v poškozeném místě např. po infarktu nebo mrtvici. Řeší také problémy kůže, nemoci týkající se
trávicího systému a mnoho dalších.

Jak léčení energetické rovnováhy funguje?
Při vysvětlování co je vlastně energie, bohužel dochází mezi západním a východním světem k nedorozumění. CCHI
znamená energie, ale ne takový druh energie, jako když rozsvítíme světlo. Každý člověk sám cítí, když je unavený, že
mu chybí energie. Kdyby ji ale měl definovat, bude to pro něj těžké, protože energie není vidět, Existují seriozní
vědecké výzkumy, které však i bez toho dokazují její působení.V rámci Image Medicine existují skutečně výborné
výsledky, které hovoří za vše.

A jaké jsou vaše další plány?
Po návratu jsem společně s týmem odborníků začala pracovat na otevření centra „Image Medicine“ v ČR. Ale hlavně
chci pomáhat těm, kteří potřebují pomoci udržet zdraví.
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