
Ohlasy účastníků
Styl vyučování velmi příjemně překvapil. Každý víkend je 

zajímavý, živý a velice praktický. Učitelský kurz bych 
doporučila každému, kdo chce zjistit a na vlastní kůži 

zažít, o čem všem může být čchi-kung. 
Irena - studentka učitelského kurzu 

Škola má velmi profesionální úroveň. Je tam milá a 
příjemná atmosféra a sešli jsme se tam samí fajn lidé. 

Dozvěděla jsem se mnoho nového, například z 
přednášek z anatomie nebo z čínské medicíny. Co se týče 

čchi-kungu, dokáži se dnes lépe uvolnit, lépe vnímat 
svoje tělo i celé cvičení.  

Dana - studentka učitelského kurzu 

Je bezva, že na kurzu získáváme nástroje, abychom uměli 
čchi-kung učit. Velmi užitečné je, že sami předvádíme, 

sami předcvičujeme, hledáme chyby, když cvičí ostatní, a 
učíme se je opravovat. Kurz mi pomohl více se ponořit do 

cvičení a práce na svých fyzických blocích. 

Michaela - studentka učitelského kurzu 

Učitelský kurz mě motivuje k tomu více číst teorii, více se 
učit, zkoušet znovu a znovu jednotlivé praxe, hrát si s 

nimi, pozorovat jejich účinek, získávat a rozšiřovat si své 
zkušenosti. Dostáváme spoustu literatury, která stojí za 
pročítání. Myslím, že na své cestě rostu, dozvídám se 
něco nového, co je pro mě prospěšné, co použiji i ve 
svém každodenním životě. Hodně mi pomáhá, že se 

dozvím co cvičím a proč to cvičím. 
Ivana - studentka učitelského kurzu 

Realita je taková, že jsem hned po prvním víkendu 
zapomněla na všechna svá očekávání. Vplula jsem do 
jakéhosi kurzu nejen čchi-kungu, ale i seberozvoje a 
rozličných soft skills, od prezentačních dovedností po 

light koučing. Jsem v kurzu, který je jasný, strukturovaný, 
obsazený skvělými lektory, kteří do studentů nehustí stále 

dokola JAK, ale především dbají na to, aby studenti 
pochopili PROČ.  

Andrea - studentka učitelského kurzu 

Nejvíce oceňuji strukturovanost kurzu, postup „step by 
step“, od začátečnických věcí po pokročilejší, od 

jednoduššího po složitější. Kurz bych doporučil všem, kdo 
chtějí jít opravdu do hloubky. Ať už jako budoucí učitelé 

nebo pro vlastní potřebu. 

Jiří - student učitelského kurzu 
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ČCHI-KUNG 

Čchi-kung je staletími vyzkoušený soubor fyzických 
cvičení, relaxačních technik s technik práce s energií a 
myslí pocházející z Číny, který slouží k pěstování a 
zacházení s životní energií - čchi. Už po tisíciletí tvoří 
neopomenutelnou součást čínské medicíny a přináší 
lidem lepší zdraví a delší a spokojenější život. 

STYL OREL V HNÍZDĚ  

Je jedinečný styl čchi-kung, který Sifu Ješe Gyatso 
vytvořil speciálně pro lidi žijící na Západě a jejich 
náročný životní styl. 

Obsahuje kompletní soubor technik, které pečují o tělo 
a energii, a rozsáhlý systém technik práce s myslí a 
emocemi, které umožňují proniknout do podstaty 
mysli, odstranit příčiny problémů a utrpení v životě a 
být celkově spokojenější a šťastnější.  

JE ODPOVĚDÍ NA PROBLÉMY DNEŠNÍ 
DOBY 

Účinně pomáhá při stavech únavy a vyčerpání. 
Zlepšuje zdraví a posiluje imunitu. Je skvělým 
prostředkem k tomu, jak vyrovnat se stresem, čelit 
náročným životním situacím nebo pocitům vyhoření. 
Navozuje pozitivní stav mysli, zklidňuje a uvolňuje 
nervový systém. Uvádí organismus do rovnováhy a 
podporuje sebeléčebné a očistné procesy v těle.

ČCHI-KUNG
styl Orel v hnízdě

KURZ :  UČ I T EL  ČCHI-KUNG
Kurz je určený všem, kdo mají zájem o čchi-kung, východní energetická a zdravotní cvičení, čínskou medicínu a meditaci. 
Předchozí zkušenost s čchi-kung není nezbytná. Potřebujete ale chuť se dál rozvíjet, pracovat na sobě a učit se zajímavé 

věci. Jako účastníci kurzu získáte vědomosti, dovednosti a praktické zkušenosti potřebné k tomu, abyste se stali úspěšnými 
učiteli čchi-kung. Kurz zahrnuje celkem 170 hodin výuky a uskuteční se v průběhu 8 víkendů  a jednoho týdenního 

pobytového soustředění. Kurz je akreditovaný MŠMT a po jeho úspěšném dokončení dostanete osvědčení o rekvalifikaci.

C O  D Í K Y  K U R Z U  Z Í S K Á T E  
❖ LEPŠ Í  ZDRAVÍ, FYZICKOU KONDICI A PSYCHICKOU 

POHODU 

Naučíte se soubor fyzických cvičení, technik práce s energií, relaxačních a 
meditačních technik (např. 18 čchi-kungových pohybů, 3 postoje pro 
posílení těla a energie, energetickou automasáž, 2 sestavy pro zdravá 
záda, 6 léčivých zvuků a pohybů, taoistické dýchání, praxi na uzdravení 
emocí a další). Díky nim posílíte tělo a energii, zlepšíte své zdraví a 
fyzickou i psychickou odolnost. Získáte tak lék na běžné zdravotní potíže.

❖ NAUČ ÍTE SE UČ IT 
Naučíte se vystupovat před ostatními, názorně předvést a vysvětlit 
jednotlivá cvičení, pracovat s hlasem, opravovat studenty, sestavit lekci 
nebo přizpůsobit cvičení studentům s různým zdravotním omezením. 

❖ ROZŠ ÍŘ ÍTE SVÉ ZNALOSTI ANATOMIE A 
FYZIOLOGIE A PRVNÍ POMOCI 

Důkladně se seznámíte se stavbou těla a funkcí vnitřních orgánů v těle.

❖ OBOHATÍTE SVÉ ZNALOSTI Č ÍNSKÉ MEDICÍNY A 
FILOZOFIE VÝCHODU 

Dozvíte se, co je čchi, jak ji získáváme a ztrácíme, co jsou meridiány, jin a 
jang, teorie Pěti prvků a mnoho dalšího, abyste věděli, jaká je role čchi-
kungu jak tradiční léčebné metody. 

❖ POSUNETE SE NA SVÉ CESTĚ  OSOBNÍHO ROZVOJE 
Kdo chce něco opravdu poznat, musí to učit. Díky vlastní zkušenosti s čchi-
kungem získáte potřebnou sebedůvěru. Při vedení lekcí se naučíte vycházet 
z vlastní zkušenosti a díky tomu budete svým studentům příkladem a 

LEKTORSKÝ  TÝM 

Svůj styl čchi-kung vás naučí 
sám jeho tvůrce Sifu Ješe 
Gyatso se svými 
nejzkušenějšími instruktory. 
Čchi-kungový tým doplní 
rehabilitační lékař a skvělý 
učitel jógy MUDr. Jan Černý 
a praktik čínské medicíny 
Nikola Máchová.

Sifu Ješe Gyatso 
Mistr a tvůrce stylu čchi-kung 
Orel v hnízdě

Dr. Pavel Simon 
Hlavní instruktor  

čchi-kung  
Orel v hnízdě

Mgr. Alice Simonová  
a Ing. Zdeněk Folk 

Instruktoři I. třídy stylu Orel v hnízdě

MUDr. Jan Černý 
rehabilitační lékař a učitel 
Iyengarovy jógy

Nikola Máchová 
praktik čínské medicíny a 
tuiny -  energetické masáže


