
aktuální měsíc solární období pracujeme 

s orgánem

Jaro ve 24 Jie Qi
výukový přehled pro studenty školy

2023

4.2.2023

příchod jara

19.2.2023

dešťová voda

dřevěný tygr

ST 36: Su San Li

(tři míle na noze)

5.4.2023

jasno a světlo

21.4.2023

obilní déšť 

ohnivý drak

6.3.2023

probouzení červů

21.3.2023

jarní rovnodennost

dřevěný zajíc

procvičujeme



- start nové sezóny i celoročního cyklu, zahajujeme přípravou vnitřní energie. 

   Stimulujeme akupunkturní bod ), již v předešlém období Jie Qi od 21.1.-4.2.LR 3: (Tai Chong, velké dmutí

- zahajujeme velkou očistu dřevěných orgánů a to jater a žlučníku,

- pročištění jater a žlučníku pomocí zvukového Qi Gongu,

- harmonizace jater a žlučníku podle orgánové sestavy,

- základní teoretické informace o vlastnostech jater a žlučníku: patologie, strava, byliny, 

  vybrané čínské směsi...

- element dřeva: projev, symbolika, vibrace, teoretické souvislosti, vliv dalších elementů, prostor, čas, hmota,

  člověk, jídlo, vibrace dřeva v pohybu a v meditaci, vztah dřeva k osobnímu elementu...

- element země: projev, symbolika, vibrace, teoretické souvislosti, vliv dalších elementů, prostor, čas, hmota,

  člověk, jídlo, vibrace země v pohybu a v meditaci, vztah země k osobnímu elementu...

- 24 sezónních cviků: postupný nácvik šesti cviků rozvržených do 6 z 15 denních Jie Qi období.  

- vše budeme podrobovat energii dřeva fyzicky i mentálně,  v pohybu i v meditaci. Naším úkolem v průběhu

   jarního období, bude plně vnímat jeho energii a projev a tento následně použít v praxi Qi Gongu i v životě.

- jarní sezónu ukončíme přípravou na léto a to stimulací akupunkturního bodu (Su San Li) ST 36: 

  od 21.4. do 5.5.2023    

Termíny, postupy, materiály...

(od 4.2. do 5.5.2023)

Termíny cvičení:     Čeladná R/V             Frýdek-Místek

            únor :         1.,15.,22.                    2.,16.,23.

            březen:    1.,8.,15.,22.,29.              2.,9.,16.,23.,30.

            duben:       12.,19.,26.                   13.,20.,27.

Naučné karty pro Jaro 2023:

 46, 47, 48, 49, 50, 33, 15, 16, 7.QG:

 10, 12, 19, 20.  ČM:

 2,4. FS:

Čemu se budeme věnovat:
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