
 

Je prvním ze seminářů Mistra Choa Kok Sui, vyjímečného léčitele a 
filantropa z Filipín, zakladatele moderního pránického léčení a arhatické 
jógy (Pranic Healing®, Arhatic Yoga®). Praktické kurzy o použití životní 
energie – prány určené ke zlepšení života ve všech oblastech (fyzické i 
psychické zdraví, duchovní cesta, prosperita) jsou vyučovány po celém 
světě a ve své pravé podobě přicházejí do České republiky až nyní. 
Každý z účastníků se naučí provádět techniky a cvičení na sobě a na 
ostatních.  
Během výuky jsou principy a techniky důkladně vysvětleny a procvičeny, 
takže po skončení kurzu mají absolventi důvěru k vytvoření pozitivních 
výsledků v léčení.Léčení pránou je snadné, každý se ho může naučit a tak 
zlepšit kvalitu života sobě i svým blízkým.  

 

 

 Poznáte energetickou anatomii, meridiány, čakry a jejich funkce ve fyzickém těle 

 Získáte schopnost diagnostikovat zasažené čakry a části aury pomocí snímání,  jednoduchou 

technikou na zjištění pránického vyčerpání a přetížení 

 Naučíte se techniky energetického čištění - odstranění znečištěné energie 

z těla, orgánů a čaker 

 Naučíte se techniky energetizování - bezpečného vyslání  prány do místa, 

které potřebuje léčení 

 Dozvíte se o energetické hygieně a jak se vyvarovat kontaminaci 

znečištěnými energiemi 

 Otestujete energetické přínosy dýchacích technik a meditace   

 Naučíte se, jak zlepšit nebo uzdravit širokou škálu fyzických onemocnění 

 Budete umět provést léčení na dálku, když pacient není fyzicky přítomen 

 Naučíte se, jak provádět léčení na sobě a techniky, jak se fyzicky a mentálně „dobít“  

 Dramaticky si zvýšíte energetickou úroveň a hladinu vnitřního klidu pomocí meditace spojených srdcí, 

vysoce pokročilé meditační techniky 

Každý účastník obdrží mezinárodní certifikát vydaný Institute for Inner Studies v Manile na Filipínách. 

 Ivana Dortová  je léčitelem 1. stupně metody Mistra Choa Kok Sui a instruktorem Institute for Inner Studies 
v Manile na Filipínách s licencí učit v České republice. Během svého dlouholetého pobytu v jihovýchodní Asii, 
kde pracovala v oblasti fitnesu a jógy, měla příležitost rozvíjet své zájmy v duchovní oblasti, které ji dovedly 
ke kundalini józe, teozofii a posléze i k léčení pránou a arhatické józe Mistra Choa Kok Sui. Učení ji zaujalo 
svým jedinečným spojením energetické medicíny, duchovní oblasti a zároveň i praktickým uplatněním 
v běžném životě. Po svém návratu do České republiky učí semináře pránického léčení a organizuje vyšší kurzy. 
 
 

Datum:  28.- 29. květen 2022 (9.00 – 18.00 hodin)  
Místo: Centrum setkávání, Neplachova  2297/1, České Budějovice 
Cena:     3250,- Kč 

Více informací vč. videí na: www.ivanadortova.cz 


