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Samoštudijný modul č. 5) "Pyramída uzdravovania. Alebo  staň sa sám sebe lekárom.“ 
Komplexný manuál na cestu ku zdraviu pre moderného človeka 21. storočia 

Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu? 

 Začnete nazerať na človeka ako na multidimenziálnu bytosť 

 Rozpoznáte správne postupy pre harmonizáciu jednotlivých úrovní zdravia (fyzická, 
energetická, mentálna, rodová, spirituálna úroveň) 

 Naučíte sa efektívne postupy adresovania harmonizácie nerovnováh na rôznych úrovniach 
svojho bytia 

 Ujasnia sa vám rozporuplné alebo protichodné  informácie ohľadom zdrojov či manažmentu 
chorôb 

 Rozšírite si poznanie o cenné informácie doteraz neodkryté v predošlých  moduloch 
Akadémie Integrálnej Zdravovedy 

 

Detailný popis obsahu MODULU Č. 5 si môžete stiahnuť nižšie: 

O obsahu trocha detailnejšie: 

Ide o voľné pokračovanie  unikátneho študijného materiálu č. 4 pod názvom „Liečba piatich tiel“. 
V rámci tohto bloku  predstavujem celú radu konceptov a techník na manažment zdravia  
predovšetkým  vo vlastnej réžii, ktoré ešte  neboli odkryté v predošlých moduloch Akadémie 
Integrálnej Zdravovedy.  Prezentované prístupy naďalej   vychádzajú z konceptu, že človek je 
viacvrstvová bytosť  a pýta si komplexný prístup z pohľadu svojej harmonizácie a udržania sa v dobrej 
kondícii. 

Akákoľvek zvolená liečba nejakého neželaného stavu má efekt predovšetkým vtedy, ak liečebne 
zasiahneme tú úroveň nášho bytia, kde je pôvodný (pra)koreň našej disharmónie. Keďže jednotlivé 
stupne bytia  sú organicky na seba prepojené a navzájom sa ovplyvňujú, je na mieste v rámci 
akejkoľvek terapie adresovať čo najviac vrstiev zároveň, čím urýchlime návrat človeka k želanej 
rovnováhe či homeostáze.  Tento modifikovaný pyramidálny koncept vnímania choroby 
a nastoľovania rovnováhy má svoje korene vo védskej tradícii liečby tzv. piatich tiel (five koshas 
healing). Daný koncept som pre lepšie pochopenie v radoch širokej populácie samozrejme primerane 
modifikoval vo svetle najnovších trendov zdravotného koučingu, zároveň je  nezaťažený dobovou 
terminológiou.  

Pozitívne ovplyvňovanie zdravia človeka v tomto konceptuálnom mátrixe môže prebiehať z pohľadu 
vrstiev zdola nahor a samozrejme i naopak. Liečebné efekty, ktoré nastávajú pri pohyboch zhora 
nadol bývajú z pohľadu efektu rýchlejšie hmatateľné a fyzicky manifestované. Inak povedané, napr. 
zmenou myslenia a presvedčení (mentálno-emocionálna úroveň) docielime na fyzickom tele 
rýchlejšie a trvalejšie zmeny, než keď chceme mentálne programy modifikovať len cez štrukturálne 
zmeny na fyzickom tele (teda pôsobením zdola nahor). 
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V jednotlivých kapitolách  Modulu č. 5 sa dotýkam tematiky  najaktuálnejších  trendov sebaanalýzy a 
manažmentu zdravia vo vlastnej réžii pre nasledujúce oblasti: 

V kocke:  

1. Fyzické telo: Stravovanie, stres, toxicita. Otázky a odpovede. 

2. Energetické telo: Energetika potravín, ochrana proti elektrosmogu a negatívnemu 
geopatogénnemu žiareniu, nekonvenčné metódy harmonizácie jednotlivých energetických 
okruhov  organizmu človeka 

3. Mentálno - emocionáĺne telo:  Ako vznikajú emocionálne konflikty?, zmena našej 
uvedomelostnej  úrovne ako cesta k trvalému manažmentu stresu,  Čo sa presne skrýva za 
stresom a ako ho adresovať priamo v jeho zdroji? 

4. Rodové telo: Vplyv  predkov na naše aktuálne chorobné tendencie, prenos škodlivých 
informácií  z rodového systému do nášho života a ako sa s tým vysporiadať, cesta k počatiu 
zdravého  a vitálneho  potomka 

5. Spirituálne telo:  Akými prirodzenými uvedomelostnými úrovňami v živote prechádzame 
a ich reflexia v tematike zdravia, Ako vplýva Váš charakter na Vaše  potenciálne  patológie v 
živote, resp. ako sa tomu postaviť. 

Pre jednotlivé oblasti kladiem otázky, zároveň ponúkam neraz i netradičné riešenia.  Podrobnejší  
obsah študijného modulu nájdete nižšie: 

1 Kapitola: Fyzické telo 

1) Päť úrovní procesu uzdravovania 

2) Základné filozofické princípy uzdravenia fyzického tela 

3) Úvod do homotoxikológie 

4) Tri  zásadné príčiny  podkopávania nášho fyzického zdravia 

5) Princípy stravovania. Ako sa vyznať v protichodných odporučeniach? 

6) Toxicita. Ako si s ňou poradiť? 

7) Stres. Ako sa voči nemu obrniť? 

 
2 Kapitola: Energetické telo 

1) Úvodné filozofické prehlásenia k druhej kapitole 

2) Blokovanie prietoku energie v energetických dráhach ako zdroj patológie 

3) Neviditeľný stres okolo nás. Geopatogénne žiarenie. Ako sa voči nemu brániť ? 

4) Neverbálne gestá poukazujúce na prítomnosť energetických blokov a nerovnováh v jednotlivých 

energetických okruhoch organizmu 

5) Pať energeticko - informačných okruhov v organizme. Ich disharmónie a možnosti korekcie 

mentálnymi obrazmi. 
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6) Podľa akých princípov si vytvoriť vhodný pohybový režim, ktorý v organizme napomáha cirkulácii 

toku energie, zároveň Vás a Vašu krv nevyčerpáva? 

7) Energetický náboj potravín ako nástroj ovplyvňovania energetického tela 

 

3 Kapitola: Mentálno – emocionálne telo 

1)Mentálno-emocionálne telo ako jedna z ďalších vrstiev nášho bytia 

2) Úrovne vedomia a  ich vplyv na náš proces uzdravovania a zahojenia 

3) Sedem úrovní vnímania vonkajšej reality 

4) Stavy vedomia verzus emocionálne prežívanie 

5) Rebríček uvedomelostných úrovní v  našich vzťahov 

6) Kľúč k zdravému manželstvu a partnerským vzťahom 

7) Štyri úrovne vnútorného mentálno-emocionálneho napätia vedúce k vzniku choroby a ako ich trvale 
adresovať 

8) Návrat ku zdraviu 

 

4 Kapitola: Rodové telo 

1) Aké faktory ovplyvňujú „vitálnu silu“ budúceho potomka? 

2) Najlepší čas na počatie vitálneho, krásneho a inteligentného dieťaťa 

3) Predvídanie pohlavia dieťaťa 

4) Časový priebeh energetického prepisu informácií počas prenatálneho obdobia a možnosti jeho 
korekcie 

5) Úrovne emocionálnych konfliktov a spôsob ich „sťahovania“ do vlastného biopoľa 

6) Programovanie  vedomia, myslenia a správanie sa dieťa skrz rodinnú atmosféru 

7) Najnovšie objavy v oblasti transgeneračného prenosu emocionálnych tráum a informácií o prežití 

 

5 Kapitola: Spirituálne telo 

1) Úvodné filozofické prehlásenia k záverečnej kapitole 

2) Akými stupňami uvedomelosti v živote prechádzame? 

3) Sedem úrovní vedomia 

4) Vaša životná cesta, výzvy, chorobné tendencie a životný cieľ podľa  charakterového čísla Vášho 

života 

 


