
QG 01.:rozdělení a použití Qi Gongu QG 02.:trénink toku Qi, otevíraní 5.brán. QG 03.:statický forma Qi Gongu 1.část.

Naučné karty pro Qi Gong a pohybové aktivity: 

Níže si můžete prohlédnout prozatím vydané, nebo uvolněné karty k prodeji. Cena za jednu kartu je 40 kč. 

Cena za sadu je individuální, podle druhu a rozsahu konkrétní sady. Studenti školy a tréninků, mají karty v ceně kurzu případně 

za zvýhodněnou cenu.  

QG 15.:orgánová sestava Žlučník QG 16.:orgánová sestava Játra

Naučné karty k orgánové sestavě (brzo bude sestavená celá série)

Naučné karty - všeobecné info (postupně doplňujeme celou sérií No.:1)

První kompletní série je forma Yi Jin Jing, neboli I-ťi-ťing Qi Gongu. Série obsahuje  oboustranných karet s popisem cviků a taky s nákresem a popisem akupunkturních 12

bodů, které u cvičení stimulujeme. Celá sada je v ceně . Info pro kontrolu čísel karet:  + úvodní karta.,,450″ Kč No.: QG 19-30

Naučné karty k qi gongu yi-jin-jing (dokončená série)

Celá série bude obsahovat  oboustranných karet s popisem cviků, teorií stimulovaných orgánů, přiřazení k astrologickému znamení, charakter a zdravotní tendence13

astro znamení. Celá sada bude v ceně  + poštovné a balné. Info pro kontrolu čísel karet:  + úvodní karta.,,500″ Kč No.: QG 5-16
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QG 46.:cvičení pro 1. solární období. QG 47.:cvičení pro 2. solární období.

Naučné karty k 24 solárním obdobím (brzo bude sestavená celá série)

Celá série bude obsahovat 25 oboustranných karet s popisem cviků, odkazem na stimulované orgány, popis a tradice solárního období a časoprostorové souřadnice vhodné

pro cvičení. Celá sada bude v ceně  + poštovné a balné. Info pro kontrolu čísel karet: No.: QG 46-69 + úvodní karta.,,850″ Kč

Naučné karty k qi gongu šesti zvuků (brzo bude sestavená celá série)

Celá série bude obsahovat  oboustranných karet s popisem cviků, teorií stimulovaných orgánů, postup základního i terapeutického cviku. 6

Celá sada bude v ceně  + poštovné a balné. Info pro kontrolu čísel karet:  + úvodní karta.,,240″ Kč No.: QG 31-36

QG 31.:cvičení pro dřevěné orgány



Tlusté Střevo - LI:
Naučné karty pro Qi Gong a pohybové aktivity.

No.:06

Tlusté střevo odpovídá  za čistění a odstraňovaní                jedovatých látek z těla.... 
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2. Tlusté střevo

冒号
Pozice cviku: 

Spojíme ruce za tělem tak, 

že propleteme prsty 

a protočíme dlaně dolů. 

Tlak prstů se přenese do konců 

obou ukazováků.

Paže jsou vytažené z ramen 

a propnuté v loktech. 

Předkloníme se a zakloníme hlavu, 

paže zvedneme co nejvýše.

Hodina: 05:00 07:00

Je vhodné je se v této době pomalu probouzet a tím začínat nový den. 

Krevní tlak pomalu vstoupá, pulz začíná být rychlejší a tělo aktivnější. 

Pomalé probouzení je proto, že nemocní se cítí v tuto dobu dost špatně. 

Tlusté střevo začíná maximálně pracovat a je dobré v této době si vypěstovat 

návyk na vyprazdňování. Minimální činnost vykazují ledviny, 

a proto jsou v tuto dobu v největším klidu.

MAKKO-HO ORGÁNOVÁ SESTAVA

Fridrich Peter

+420 724773861

info@fengshuiforlife.eu
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Real Feng Shui & Wu Gong - škola pěti dovedností
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