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1. ročník 

 

MUŽ A ŽENA V PRŮBĚHU  ŽIVOTA 

MUDR. MICHAELA ŠIMKOVÁ  
Tradiční čínská dietetika nám nabízí velmi široký a propracovaný 

systém preventivního i  léčebného stravování.  Tvoří jeden z 
důležitých pilířů tradiční čínské medicíny.  

 
Jak pohlíží na rozdílné potřeby mužů a žen v různých etapách jejich 

života?  
•  Jaké je optimální stravování v jednotlivých fázích menstruačního 

cyklu u žen, jak se liší  a co je pro danou fázi podstatné.  
•  Jaká jsou specifika stravování v období přechodu.  
•  Jaká strava je ideální pro muže v různých věkových kategoriích.  
•  Čím si můžeme ve stravě pomoci při onemocnění prostaty.  
 

 

ČLOVĚK, JÍDLO A EKOLOGIE 

BILL TARA 
Téma stravování nebylo nikdy dříve předmětem takového množství 

diskusí a analýz jako nyní a stejně tak v této oblasti nebylo nikdy 
tolik nejasností a zmatku. Ačkoliv je již známo, že stravování je 

jedním z hlavních faktorů přispívajících ke vzniku srdečních 
onemocnění,  mozkových příhod, diabetu a mnoha typů rakoviny, na 

poli prevence vzniku těchto „nemocí z blahobytu“ se toho příliš 
neděje.  

 
Mnoho nejasností v oblasti nutriční vědy vzniká díky zásahům 

komerčních vlivů a profesionální slepoty.  Řešení mnoha otázek 
diskutovaných v rámci debat o správném stravování můžeme nalézt 
pouhým porozuměním ekologii a našemu vztahu s přírodou. V rámci 
semináře se seznámíme s čím dál více se prosazujícím přístupem ke 

stravování lidstva,  který je postavený na staré moudrosti,  
epidemiologickém výzkumu, ekologickém vhledu a zdravém rozumu.  

http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/michaela-simkova/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/bill-tara/
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VEGANSTVÍ A GOURMET VAŘENÍ DLE PRINCIPŮ VEGANSTVÍ 

MGR. JAN TOMEČEK  
Veganství je nejen stravovacím směrem, ale komplexním životním 

stylem snoubícím otázky zdraví,  ekologie i  etiky.   
Výhody rostlinné stravy ze zdravotního a nutričního hlediska jsou 

dnes už také poměrně známé. Z rostlinné stravy je možné získat vše 
potřebné, a to mnohdy v pro organismus stravitelnější formě.  

Předními nutričními organizacemi je už d elší dobu doporučováno 
snižování konzumace potravin z živočišných zdrojů a při správném 

složení je čistě nebo převážně rostlinná strava oficiálně 
doporučována pro všechny věkové kategorie.  Z výživového hlediska 

splňuje dokonce náročné požadavky pro výživu při vrcholovém 
sportu, jak dokládá mnoho jmen úspěšných sportovců a sportovkyň, 

kteří ji  dlouhodobě využívají .  
 

Honza Tomeček, vegan a skvělý kuchař,  vás seznámí se vším, co za 
pojmem veganství,  vězí a naučí vás základům opravdu gurmánského 

veganského vaření.  
 

 

AJURVÉDA  

MAGDALENA VARGOVÁ  
Ajurvéda doslova znamená věda o životě.  Přichází k nám z Indie a je 
jí  více než 5000 let.  Může nám tedy něčím prospět moudrost,  která 
se zrodila ve zcela odlišném kulturním i přírodním prostředí? Jaké 
je její  poselství pro Středoevropana 21. století? Ukážeme si mnohé 

souvislosti Ajurvédy s tradiční čínskou dietetikou i současnými 
stravovacími trendy, čím nám může Ajurvéda  prospět,  i  když žijeme 

v Evropě, tady a teď. Díky individuálnímu konstitučnímu testu na 
sebe dokážete nahlédnout z nového úhlu pohledu.  

•  Úvod do Ajurvédy (současná situace ve výživě,  moderní a tradiční 
dietetika) 

•  Teorie 3 Dosha/konstitucí –  Kapha, Pitta,  Vata (fyzický profil a 
psychologický profil)  

•  Trávení,  trávící systém a asimilace potravy  
•  Čas a rytmus přírody a našeho života (sezóny a klima, denní 

rytmus, životní styl)  
•  Environmentální otázky (kvalita stravy, lokální stravování)  
•  Stravování podle ajurvédy (druh potravin,  jejich význam, 

kvantita a pořadí a v  konzumaci vzhledem na individuální 
konstituci,  akt stravování)  

•  Ajurvédická definice/diagnostika původní a aktuální konstituce  
•  Harmonie,  nerovnováha a vznik chorob  
•  Důsledky z  nerovnováhy ve stravování a způsoby nápravy 

(moderní diety,  labeling,  vegetariánství, potravinové doplňky)  

http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/mgr-jan-tomecek/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/magdalena-vargova/
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•  Charakter jednotlivých potravin individuálně, v  kategorii –  ovoce, 
zelenina, obilniny, luštěniny, ořechy, mléčné produkty,  maso a 
vejce,  oleje,  cukry, nápoje,  koření  

•  Praktickou a interaktivní cestou individuální konstituční test  
 

 

VAŘENÍ DLE PRINCIPŮ AJURVÉDY  

MAGDALENA VARGOVÁ  
Praktický seminář,  v němž se naučíte uplatňovat pri ncipy 

ajurvédské kuchyně v evropském kontextu a ochutnáte lahodné 
pokrmy z kuchyně naší lektorky.  

 

 

MAKROBIOTIKA 

ZUZANA TEREŠOVÁ  
Makrobiotika má schopnost popsat a využívat energii všeho, co nám 

příroda nabízí,  a to dle individuálních potřeb každého jedince a 
zároveň v rámci všeobecných a jasných pravidel.  Někomu přijde 
složitá,  ale když se vám podaří se s ní sblížit nebo dokonce sžít,  

máte možnost objevit  její  kouzlo jednoduchosti a současně úžasnou 
sílu léčivých účinků nejen jednotlivých potravin a technologií ,  ale i  
dalších technik,  které makrobiotika využívá k harmonizaci našeho 

zdraví a životů.  
•  Úvod do makrobiotiky (historie,  současná situace)  
•  Makrobiotika jako životní styl,  ne jako dieta  
•  Základní pojmy  
•  Principy Jin a Jang –  diagnostika fyzických a emočních projevů, 

následný výběr surovin a  technologie jejich přípravy pro osobní 
harmonizaci  

•  Nerovnováha Jinu a Jangu jako vznik nemocí  
•  Teorie 5 elementů –  energie potravin, vaření podle ročních 

období a pro jednotlivé orgány  
•  Výhody makrobiotiky  
•  Nejčastější chyby při praktikování makrobiotiky  
•  Rozložení potravin na talíři (výživově a v  rámci jednoho dne –  

snídaně, oběd, večeře)  
•  Makrobiotika pro jednotl ivé věkové kategorie (děti,  mládež,  

těhotné ženy, sportovci + fyzické profese,  sedavé zaměstnání,  
starší generace,  vážně nemocní)  

•  Rozdíl vaření pro muže a ženy  
•  Doporučená literatura  
•  Přechod na makrobiotiku  
 
 
 

 

http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/magdalena-vargova/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/zuzana-teresova/
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VAŘENÍ DLE PRINCIPŮ MAKROBIOTIKY 

ZUZANA TEREŠOVÁ  
Praktický seminář věnovaný přípravě jídel dle principů 

makrobiotiky,  postupům při vaření základních surovin,  pro 
jednotlivá roční období a jednotlivé orgány. Uvidíte (tedy 
ochutnáte. . .),  jak může být makrobiotické jídlo mňamózní.  

 

 

SUPERPOTRAVINY A TONIZUJÍCÍ BYLINY I .  

INGA BYLINKINA 
Žijeme v globalizovaném světě a máme přístup k mnoha rostlinám a 

plodinám z celého světa.  Ačkoliv stavíme na lokálnosti,  je dobré 
poznat i  další možné zdroje,  j imiž si můžeme zpestřit a obohatit náš 

jídelníček či ozdravné kůry. V rámci tohoto semináře budeme dále 
rozšiřovat naše znalosti světa tonizujících bylin a superpotravin.  
Tonizující byliny jsou považovány za léčivky podporující zdraví a 

náš imunitní systém. Jsou zásadním doplňkem při léčbě chronických 
chorob, protože pomáhají tělu obnovit své vlastní obranné 

schopnosti.  Současné výzkumy naznačují ,  že tyto byliny pomáhají 
našim tělům pracovat s reakcemi na stres a k lepší adaptabilitě.   

 
Rovněž se budeme věnovat superpotravinám a jejich roli v rámci 

současných nutričních potřeb člověka. Dozvíte se,  jak pomocí s uper 
potravin zaplnit „nutriční díry“ ve vaší výživě a jak prakticky 

aplikovat princip jídla jako léku.  
 

Součástí tohoto semináře reflektujícího z hlediska sezónnosti 
podzim a zimu se budeme také specificky věnovat otázce posílení 

energie ledvin.  
 

 

FUNKČNÍ MEDICÍNA  

MUDR. JAN VOJÁČEK  
Funkční medicína je se perzonalizovanou medicínou 21. století ,  

používající inovativní nástroje pro diagnostiku, prevenci a l éčbu 
civilizačních onemocnění.  Je nutné brát léky po desetiletí svého 

života? Je nutné umírat na kardiovaskulární,  onkologická 
onemocnění,  či trpět na autoimunitní a neurodegenerativní nemoci? 

Dá se vzít osud a svoje zdraví do vlastních rukou? Jsou nemoci 
skutečně jen iluze?   

V rámci tohoto semináře si budeme dále prohlubovat znalosti a 
vědomosti z oblasti funkční medicíny.  

 
 

http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/zuzana-teresova/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/inga-bylinkina/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/mudr-jan-vojacek/
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ČESKÉ BYLINY  

RENÁTA JAHODOVÁ  
Byliny nás spojují s našimi předky, kteří odvary, lektvary,  tinktury a 

placky z bylin běžně používali .  Chápali spojitost mezi bylinou a 
člověkem. Určovali byliny dle chuti,  účinku, tvaru, barvy, síly a 

velikosti,  ale také dle výrazu a projevu nemoci.  Pojďm e se společně 
jejich znalostem a vědomí přiblížit a zapustit hlubší kořeny do míst,  

z nichž pocházíme.   
Představte si louku plnou voňavých bylin,  plnost jejich barev, 

bezpočet chutí,  potěšení všech smyslů našeho těla a pohlazení duše.  
To vše a ještě mnohem  víc jsou byliny.  Krásné, moudré a vnitřně 

silné, pomocnice v léčení i  výživě.  
• Projdeme cestou bylin a dozvíme se ,  jak naši předkové vnímali 

a používali byliny pro rituály,  ochranu, bezpečí,  očistu a 
propojení se s energií rostlin.  

• Zjistíme vhodnou dobu sázení,  sběru bylin a jakou roli v tom 
hraje Luna a její  fáze.  

• Povíme si o top bylinách, které by měli být součástí naší 
domácnosti.  

• Naučíme se orgánové hodiny v souvislosti s léčivým účinkem 
bylin. 

• Osvojíme si rozdělení bylin dle účinků na čistící ,  svírav é, 
posilující ,  povzbuzující a doplňující tonika.  

• Ponoříme se do rozmazlování,  rozjímání a oblažení všech 
smyslů vůněmi bylin ve formě aromaterapie.  

 
 

 

VÝCVIKOVÝ TÝDEN I.  

MUDR. MICHAELA ŠIMKOVÁ    BC. MONIKA DIVIŠOVÁ    
 KALMAN HORVÁT    LENKA PAPADAKISOVÁ  

 
VYBRANÉ CIVILIZAČNÍ NEMOCI Z POHLEDU TČM I.  

Pět elementů podrobně v propojení východní a západní medicíny.  
1.  praktické osvojení a znalost jednotlivých elementů z hlediska 

energetické medicíny  
•  schopnost tyto poznatky přenést do každodenní praxe  
•  schopnost určení základní nerovnov áhy  
•  schopnost sestavit jednoduchý harmonizační jídelníček pro dané 

roční období a element k němu přináležející  
  

2.  propojení znalostí z hlediska 5 elementů se základními 
diagnózami,  se kterými se můžete setkávat v praxi  

•  konkrétně například onemocnění jater, termíny jako propustnost 
tenkého střeva, alergie a přecitlivělost na jednotlivé potraviny, 
celiakie,  nachlazení, chřipky, virózy, onemocnění močových cest  

http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/renata-jahodova/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/michaela-simkova/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/monika-divisova/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/kalman-horvat/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/lenka-papadakisova/
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•  schopnost sestavit jednoduché jídelníčky v případě těchto 
onemocnění  

•  doporučení prevence /dietetika,  příp.  byliny a výživové doplňky/ 
v rámci jednotlivých orgánových systémů  

 
 

VYVÁŽENÝ JÍDELNÍČEK A PRÁCE S KLIENTEM  
Práce celostního výživového terapeuta je práce s lidmi - navíc na 

velmi osobní úrovni,  tudíž vyžaduje nejen kladný vztah k lidem, ale 
také velmi dobrou úroveň vnímání a komunikace,  disciplínu i  chuť 
pomáhat druhým a ochotu vést ostatní. Chceme -li  být opravdovými 

profesionály,  musíme být schopni nést plnou zodpovědnost za 
výsledky svých klientů. Součástí této odpovědnosti je jednak to,  co a 
proč doporučíme klientovi v rámci jeho stravovacího režimu, a také 

to,  jakým způsobem s ním komunikujeme a jak mu pomůžeme 
pochopit a integrova t potřebné změny v jeho životě.  

 
•  Možnosti forem práce s  klientem –  učitel,  poradce, terapeut,  

kouč.  Co je nejvhodnější  pro mě?  
•  Základy komunikace a koučování  
•  Úvodní konzultace a vstupní dotazník  
•  Jak zvládnout propojení různých aspektů práce terapeuta –  

informace, praktické návody, realita klientova života, úroveň 
znalostí ,  psychika,  motivace a podpora při změně  

•  Jak uvést teoretické odborné informace do reality klientova 
života  

•  Jak pracovat v rámci konzultací s  ostatními aspekty životního 
stylu –  pohyb, psychika,  stres,  life&work balance, time 
management,  vztahy, menstruační cyklus  

•  Tipy jak udržet konzultaci ve vyhrazeném č ase konzultace 
•  Sestavení mého osobního příběhu terapeuta celostní výživy –  

sebevědomí, sebe hodnota  
•  Můj osobní prostor a péče o sebe jako terapeuta v  pomáhající 

profesi –  pozitiva,  úskalí ,  doporučení jak „přežít“  
•  Sdílení dlouholetých zkušeností z  nutriční praxe zkušených 

terapeutů  
•  Praktický a konkrétní návod jak sestavovat jídelníček podle 

principů stravování dlouhověkosti a jak je uvést co nejsnadněji 
do každodenního života  

•  Jak přežít ve světě plném masa, mléka, cukru a chleba  
•  Jednoduché vysvětlení základn ích principů propojující většinu 

výživových směrů a praktické tipy k jejich rychlému zařazení do 
praxe 

 
MŮJ TALENT - MOJE JEDINEČNOST  

Váš talent je odpověď. Nepleťte si dovednosti s talentem. Dovednost 
je dřina.  Talent je energie.  

Když používáme svůj talent,  tak se nacházíme ve vysoké energii .  
Nemusíme s nikým soutěžit a nemusíme nikoho pokořit,  abychom 

byli prospěšní a dobře placení.  
Jaký je tedy ten váš?  
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Příprava na seminář:  

•  E-mailem obdržíte TEST JEDINEČNOSTI  
•  Vyplněný jej zašlete k vyhodnocení  
•  Ještě  před seminářem obdržíte výsledky a text s popisem všech 

talentů  

Průběh semináře:  

•  Důkladné seznámení se sedmi talenty,  jak fungují v  praxi 
•  Individuální pozornost vašim dvěma nejsilnějším talentům a 

jejich rozvoji  
•  Jak uvidět svou jedinečnost a jak zajistit ,  aby ji  viděli i  vaši 

klienti 
 

MŮJ PŘÍBĚH  
Vyprávění a sdílení příběhů je v současnosti nejmocnější způsob, jak 

sdílet své myšlenky a jak měnit svět.  Je to umění,  které je třeba 
trénovat a sdílet s ostatními.  

Tento den se budeme bavit tím, jak vytvořit,  zpr acovat a sdílet 
přitažlivý a autentický osobní příběh nebo příběh projektu.   

 
Zpracování informačně a emočně vyváženého příběhu (vás nebo 
vašeho  projektu), který  přitahuje pozornost,  zaujme, podporuje 

vaše aktivity  
•  Zpětná vazba na váš příběh, který  můžete rovnou  použít ve 

vašich prezentacích, výstupech, webových stránkách  
•  Trénink tzv.  elevator pitch (výtahové promluvy) –  jak v 1 minutě 

prezentovat podstatu svého projektu tak,  abyste zaujali  
jakéhokoli posluchače  

•  Síla sdílení příběhů v  kruhu 
 
 

2. ročník 

 

PSYCHOLOGIE JÍDLA  

KATEŘINA LITERÁKOVÁ  
Víte,  že téměř 90  % žen odmítá své vlastní tělo,  98  % procent lidí,  

kteří zhubnou, naberou svou váhu zpět do 1-2 let.  Přes 65  % lidí trpí 
trávicími potížemi,  přes 50  % lidí zažívají častou až chronickou 

únavu.   
Až 70  % všech nemocí může být zvráceno prevencí v podobě 

zdravého jídla.  V závislosti na tom, na jakou studii se zrovna díváte,  
od 20 % až 80 % žen je dlouhodobě na „dietě“.   

To všechno dohromady nám výživovým poradcům, nutričním 
průvodcům, terapeutům a wellness koučům ukazuje,  že mnoho lidí,  

včetně našich blízkých, žije v tichém utrpení pramenícím z 
nespokojenosti s vlastním vzhledem anebo tím, co jí.   

 
Záchvatovité jedení, večerní či noční přejídání,  trávicí obtíže,  

snížená imunita,  nemožnost redukovat váhu i přes snahu jíst zdravě 

http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/katerina-literakova/
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a hodně cvičit,  tzv.  zpomalený metabolismus, to všechno jsou 
témata,  která se týkají mnoha z nás i  našich klientů a zároveň  

témata,  kterými se budeme zabývat na semináři z hlediska 
dynamické psychologie jídla a „mind -body“ nutrition.  

 
•  Dynamická psychologie jídla  
•  „Mind –  body“ výživa  
•  Psychosomatická výživa (výživa ve stresové a hojivé fázi)  
•  4 základní otázky pro práci s  klientem 
•  Moudrá lidská buňka a její  výživa  
•  Mužský a ženský princip ve výživě  
•  Sexualita jako metabolický „posilovač“  
•  Archetypální náhledy ve výživě  
•  Alchymie redukce váhy  
•  Body-image v dnešní době  
•  Kolektivní duše a její  promítání do problémů ve výživě  
•  Práce se ženami a s  muži,  s  mladými lidmi  
•  Specifika některých zdravotních problémů:  
•  Trávení jako metafora  
•  Imunita a její  širší psychosomatický obraz  
•  Přejídání a záchvatovité jedení a jejich aspekty  
•  Deprese a její  „řešení“ v  dnešní době  
•  Metabolické posilovače  
•  Jak „vlastnit“ své tělo,  jak jej  naplno zabydlet v  jakémkoliv stavu 

a váze a naučit to své klienty  
•  Postupy, vedoucí k  laskavému přijetí našeho vztahu k  j ídlu  
•  Fáze ve výživě a jak s  nimi nakládat u klientů (i u nás).  

 

 

VAŘENÍ PRO CELIAKY A  OSOBY S CUKROVKOU 

ING. MICHAELA SEDLÁČKOVÁ    ING. KATEŘINA HALAMOVÁ, PH.D.  
Praktický víkend zaměřený na pochopení principů a zvládnutí 

základních postupů při přípravě jídla pro osoby trpící celiakií a 
cukrovkou.  

 

 

SUPERPOTRAVINY A TONIZUJÍCÍ BYLINY II . 

INGA BYLINKINA 
Žijeme v globalizovaném světě a máme přístup k mnoha rostlinám a 

plodinám z celého světa.  Ačkoliv stavíme na lokálnosti,  je dobré 
poznat i  další možné zdroje,  j imiž si můžeme zpestřit a obohatit náš 

jídelníček či ozdravné kůry. V rámci tohoto semináře získáte 
znalosti taoistického systému Tří pokladů a světa tonizujících bylin,  

které tvoří tzv.  Umění zářivého zdraví.  Tonizující byliny jsou 
považovány za léčivky podporující zdraví a náš imunitní systém. 
Jsou zásadním doplňkem při léčbě chronických chorob, protože 
pomáhají tělu obnovit své vlastní obranné schopnosti.  Současné 

http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/michaela-sedlackova/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/katerina-halamova/
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GREEN FUSION s. r. o. 

výzkumy naznačují ,  že tyto byliny pomáhají našim tělům pracovat s 
reakcem i  na stres a k lepší adaptabilitě. Budeme hovořit např.  o 

Gynostemmě, Astragalu,  Schizandře, Dang Quai,  He Shou Wu, Reishi,  
Cordycepsu a mnoha dalších.  

 
Rovněž se budeme věnovat superpotravinám a jejich roli v rámci 

současných nutričních potřeb člověka. Do zvíte se,  jak pomocí super 
potravin zaplnit „nutriční díry“ ve vaší výživě a jak prakticky 

aplikovat princip jídla jako léku.  
 

Součástí tohoto semináře reflektujícího z hlediska sezónnosti jaro a 
léto budeme také zkoumat mýty a pravdy o detoxikaci.  

•  Klasifikace bylin 
•  Co jsou Superfoods –  Superpotraviny a jak se používají  
•  Výroba tonizujících elixírů  
•  Umění bylinných směsí –  zásady kombinování různých bylin  
•  Zásady sestavování kvalitního programu podpory zdraví  
•  Programy podporující léčení základních civilizačníc h chorob a 

nadváhy  
•  Růst z  psychologického a duchovního úhlu pohledu  
•  Principy energetického působení potravin a bylin  
•  Naše vrozená konstituce a jak ji  posilovat pomocí správné výživy 

životními návyky napomáhajícími regeneraci organismu –  
koncepce „Poznej sám sebe“  

•  Rozdíly mezi léčením, prevencí a podporou zdraví (péče o život)  
•  Praktické rady pro práci s  bylinami 
•  Toxiny –  fyzické,  emocionální,  mentální a duchovní  
•  Aspekty vyváženého a bezpečného čištění  
•  Rozdíly mezi  různými přístupy k  detoxikaci  (vypuzení X tonizace,  

nárazové X trvalé čištění,  celotělové X orgánové čištění apod.)  
•  Nebezpečí a symptomy některých  populárních detoxifikačních 

programů  
•  Jak poznat,  kdy naše tělo potřebuje očistu  
•  Interní a externí detoxikační metody  
•  Ájurvédská detoxikace  
•  Specifické byliny, super potraviny a  doplňky podporující trvalé 

jemné čištění  
•  Ukázky a ochutnávky  
 

 

PŘÍPRAVA MASA  

EVA LEŇOVÁ    NAM SINGH TAO SHI 
Některé tradice a kultury řadí k léčivým potravinám také maso. 
Záleží na naší konstituci,  zdravotním stavu, fyzické a psychické 
zátěži a roční době. Co je ale u masa zejména dů ležité, je kvalita 

zdroje a způsob přípravy, který zajistí  dobrou stravitelnost a tudíž 
dobrou využitelnost živin v mase obsažených pro naše tělo.  

Maso také vždy patřilo do stravy dlouhověkých národů. Nikdy se 
ovšem nejedlo ve velkých množstvích a v někter ých ročních 

http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/eva-lenova/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/nam-singh-tao-shi/
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obdobích se buď plně vynechávalo,  nebo byla jeho spotřeba zcela 
minimální.  

Návod na to,  jak připravit chutné a dobře stravitelné pokrmy, nám 
zanechali naši předkové v podobě tradičních pomalu a dlouho 

vařených jídel.   
Na tom, že nejlepším prostředkem na rekonvalescenci po těžkých 

nemocech, úrazech a porodech, je dobrá maminčina slepičí polévka, 
se shodnou tradice americké, evropské i  orientální.  

Takových jídel je ovšem víc a my máme to štěstí ,  že se můžeme v 
rámci tohoto praktického víkendu nauč it propojovat naši evropskou 

klasiku se silnými léčebnými bylinami východu.  
 

 

VÝŽIVA Z POHLEDU ZÁPADNÍ MEDICÍNY A JEJÍ  VLIV NA 

PREVENCI A LÉČBU NĚKTERÝCH CIVILIZAČNÍCH  NEMOCÍ  

MUDR. MICHAELA ROMANKO INGRISCHOVÁ  
MUDR. IGOR ROMANKO 

V rámci tohoto semináře se seznámíme s pohledem západní 
medicíny na výživu a její  roli  v prevenci a léčbě ně kterých 

civilizačních onemocnění,  zejména metabolického syndromu a 
aterosklerózy.  

Klasická medicína nahlíží na výživu přes jednotlivé živiny (cukry, 
tuky, bílkoviny, ionty) na úrovni molekul a způsoby, kterými je naše 
tělo přijíma a dále zpracovává. Proto se podíváme také na biochemii 

živin a metabolismus.  
•  Stručná biochemie sacharidů, tuků, bílkovin  
•  Význam vody, vitaminů, minerálů a stopových prvků  
•  Trávicí systém –  anatomie a fyziologie trávení,  vyšetření 

trávicícho systému –  fibroskopie 
•  Trávicí systém –  stručná patologická fyziologie vybraných 

onemocnění (průjem, zácpa, maldigesce,  coeliakie,  divertikulóza,  
nespecifické střevní záněty),  možnosti chirurgické léčby obezity  

•  Ateroskleróza  -  stručná patologická fyziologie,  možnosti primární 
a sekundární prevence  výživou, význam antiagregačních léků  

•  Význam a účinek antikoagulačních léků  
•  Dyslipidémie –  poruchy metabolizmu tuků, možnosti prevence a 

terapie výživou, význam léčiv  
•  Cukrovka –  stručná patologická fyziologie,  význam výživy v 

primární, sekundární prevenci a terapii 
•  Vysoký krevní tlak –  stručná patologická fyziologie,  význam 

výživy v primární,  sekundární prevenci a terapii ,  význam léčiv  
•  Dna –  stručná patologická fyziologie,  význam výživy terapii ,  

význam léčiv  
•  Štítná žláza –  její  úloha v  metabolismu 
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PSYCHOSOMATIKA I. –  MOŽNÉ PŘÍČINY PSYCHICKÝCH A 

FYZICKÝCH POTÍŽÍ  

MILAN HOŘÍNEK  
Smyslem tohoto semináře je zvědomit si zákonitosti vztahových 

vzorců, pohled na člověka jako mnohavrstevnou osobnost a získání 
náhledu na zvládání stresových událostí .   

 
Z pohledu psychosomatiky je většina chronických, tedy 

dlouhodobých, případně opakujících se, nemocí způsobena vážným 
narušením vztahů. Ať už se jedná o vztahy v rod ině, v práci či s 
kamarády. Abychom onemocněli,  musíme reagovat na narušení 

vztahů zcela specifickým způsobem. Tedy způsobem, který je pro 
nás natolik zátěžový, že se změní standardní fungování našeho těla 

či psychiky. Tato změna vede k fyzickým potížím om ezujícím náš 
běžný život,  či  ke změně nálad, nebo vnímání světa natolik,  že 

nejsme schopni plánovat,  či  realizovat své životní záměry.   
 

Zažijeme-li  ve svém životě velmi emočně zátěžovou situaci a tu v 
průběhu vymezené doby nezpracujeme, vybuduje se série nových 
způsobů chování a příslušných změn v organismu. Toto chování 

označujeme za stresové či traumatické. I vznik a působení traumatu 
má svá pravidla.  Poznáním těchto pravidel o mnohavrstevnosti jeho 
působení vytváříme další díl do skládačky sebepoznání n a cestě ke 

zdraví.  

Narušené vztahové vazby jako možná příčina fyzických i psychických 

potíží: 

•  Vztahové vazby v prenatálním věku  
•  Vztahové vazby v raném dětství  
•  Vliv narušených vztahových vazeb na další vývoj člověka  

Teorie stresu a psychotraumatu:  

•  Typologie stresu –  eustres a distres 
•  Vznik traumatu a udržovací stresory  
•  Stresové a traumatické procesy v mozku  
•  Proces disociace (oddělení) při zážitku traumatu  
•  Forma disociovaných částí –  tři osobnostní Já  
•  Mnohovrstevnatost traumatu a role terapeuta  
•  Traumatické zapletení a traumatický vír  
•  Řeč traumat –  pocity těla  
•  Předcházení retraumatizaci,  krizová intervence  
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PSYCHOSOMATIKA II . –  PROJEVY EMOČNÍCH ZATÍŽENÍ NA 

PSYCHICKÉM I FYZICKÉM STAVU JEDINCE 

MILAN HOŘÍNEK  
Nejdůležitějším posláním tohoto semináře jsou informace o udržení 

vlastní homeostázy. Homeostáza (z řec.  homoios,  stejný, a stasis,  
trvání,  stání) znamená samočinné udržování hodnoty nějaké veličiny 

na přibližně stejné hodnotě.  U živých organismů je to schopnost 
udržovat stabilní vnitřní prostředí,  které je nezbytnou podmínkou 

jejich fungování a existence, i  když se vnější podmínky mění.   
 

V praxi to znamená, že je potřeba optimalizovat výživové návyky, 
psychosociální vztahy a zejména pochopit,  že své zdraví jsme 

schopni ovlivnit vlastním přístupem k životnímu stylu.   
 

K tomu může přispět i  nejvyspělejší diagnostický nástroj terapie pro 
mysl-tělo,  který je v současné době k dispozici.  Model pro 

porozumění a zlepšení našeho zdraví,  identifikaci hlavních příčin 
onemocnění a dosažení vysoké kvality života.  Integrativní 

psychosomatická medicína na vědecké úrovni prokazatelně přesně a 
velice srozumitelně  objasní většinu zdravotních potíží,  ať už je to 
bolest zad, rakovina, cukrovka, srdeční onemocnění,  ekzém, IBS, 
zažívací potíže či prostě jen nachlazení. Vnímáním principů IPM 

můžeme odkrýt,  a zvědomit si ,  základní příčinu onemocnění a 
vytvořit povědomí o  biologickém, psychologickém a sociálním 
smyslu těchto příznaků nemoci.  To je důležitý krok ke změně.   

 
Onemocnění a léčení jsou přímo spojeny s naším povědomím o světě 

a o okolí .  

Psychobiomodulace:  

•  Personalizované přístupy  
•  Základy biomodulačních principů  
•  Biologie emocí –  biomodulační vztah emocí a fyzických potíží  

Diagnostický systém založený na psychosomatických vazbách:  

•  Anatomie –  základní znalosti umístění a funkce orgánů  
•  Nemoci –  základní charakteristiky a příznaky vybraných nemocí  
•  Anatomie mozku ve vztahu k identifikaci traumat 
•  Evoluční psychosomatika –  synchronicita vývoje orgánů a 

psychických obranných systémů  
•  Charakteristika průběhu nemocí  
•  Specifický vliv traumat na konkrétní fyzické orgány  
•  Příklady psychosociálních vztahů, které výrazně ovlivňující  

procesy a stav trávící soustavy a  nemocí s tím souvisejících 
(důležité pro výživové poradenství)  

•  Psychické poruchy z hlediska psychosomatiky,  příklady  
•  Integrace traumatu, terapeutické techniky, vztah k výživovým 

návykům  
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PSYCHOSOMATIKA III . –  NÁHLEDY ŘEŠENÍ NA  BIO-PSYCHO-

SOCIÁLNÍ ÚROVNI  

MILAN HOŘÍNEK  
V mnoha situacích se nám zdá, že nemáme komunikaci se svým 
protějškem pod kontrolou. Máme poci t,  že rozhovor k ničemu 

nevede, nebo že je námi manipulováno. Setrváme -li  dlouhodobě v 
těchto pocitech, může se spustit psychosomatická reakce. A ne vždy 

příjemná.   
Abychom předešli stavům, kdy se v komunikaci,  s kýmkoliv, necítíme 

dobře, je třeba se nauči t základním pravidlům, jak i  za ztížených 
podmínek zůstat tím, kdo komunikaci vede. Komunikační techniky 

vycházející z hypnotického jazyka, tedy jazyka, který oslovuje přímo 
podvědomí protějšku, jsou velmi účinné.   

 
Dnešní moderní technologie dokáží měřit úroveň stresu i  v běžném 
životě.  Účelem měření však není potvrzení toho, že jsme opravdu ve 
stresu, avšak zejména kontrola,  zda jsme při specifických cvičeních 

dosáhli souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým 
systémem. Tomuto stavu se říká koheren ce.  Koherence je stavem, 
při kterém dochází zároveň k relaxaci,  tak především revitalizaci 

lidského organismu a pozitivním změnám na úrovni mentální,  
emoční,  hormonální a fyzické.  V koherentním stavu dosahujeme 

trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navrac íme se k pozitivnímu 
přístupu k životu.  

Komunikace  

•  Hodnoty,  etika a manipulace 
•  Změna směru myšlení svého okolí  
•  Jak souhlasit a zároveň stanovit své podmínky tak,  abychom 

nemohli být odmítnuti  
•  Zvládání nesouhlasu  
•  Jak se zbavit strachu ze selhání  
•  Odbourání „toxických“ slov  
•  Použití vzorců předefinování  
•  Tréning technik vedoucích k uspokojení vlastních potřeb  

Práce se stresem  

•  Fyziologie systému srdce -mozek 
•  Chaos a koherence 
•  Měření stresu  
•  Techniky zvládání stresu  
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MIKROKOSMICKÁ ORBITA  

NAM SINGH TAO SHI 
Taoistické cvičení Mikrokosmická orbita je šamanská forma čchi -

kungu, jehož každodenní provádění přináší výrazné příznivé účinky 
na zdraví,  schopnost sebeléčení,  přináší vitalitu a dlouhověkost.   

Konečným cílem cvičení Mikrokosmická orbita je dosažení skutečné 
moudrosti.  Té se adepti snaží dosáhnout cestou vnitřní práce s 

vlastní energií čchi a propojením univerzálních energií nebes,  Z emě 
a člověka. V základu podobných postupů leží staročínský 
šamanismus jako zdroj všech klasických čínských tradic.  

Mikrokosmická orbita krom toho vychází z učení taoismu, 
konfucianismu, klasické čínské medicíny a bojových umění.  

 
Patří k tradičním cvičením, která se dlouhodobě těší velké úctě a 

oblibě.  Čínský název Zhou -tian pěkně vystihuje její podstatu: zhou 
znamená cyklus,  kruhový, dokonalý,  úplný a otáčet; tian znamená 

nebe, oblohu a vesmír.  Původně tedy výraz zhou -tian popisoval 
každodenní eliptický pohyb Země kolem své vlastní osy.  Dnes se 

obvykle překládá jako Mikrokosmická orbita.  
 

V terminologii teorie čchi -kungu zhou-tian označuje také oběh čchi v 
lidském těle.  Budou-li  procesy v našem těle probíhat harmonicky a 

ve vzájemné rovnováze, budeme i my prožívat pocity psychické a 
fyzické pohody. Cvičení Mikrokosmická orbita patří k velkým 

pomocníkům, které nám klasická čínská tradice na naší cestě k 
dosažení vnitřní rovnováhy nabízí.  

Seminář má teoretickou i praktickou složku. V  rámci té teoretické si 
vysvětlíme některé  základní pojmy, jako jsou:  

•  Taoismus 
•  Bezejmenná cesta  
•  Učení o pohledu  
•  Adepti 
•  Metody pohledu: wu wei tao 
•  Základní princip  
•  V praktické části se zaměříme na Cvičení tří pokladů, které v  sobě 

zahrnuje: 
•  Sezení a jedení  
•  Sezení: zuo wang znamená „sezení a zapomínání“  
•  Pohyby: vnitřní práce  
•  Vztah sezení pohybu a jídla  
•  Cvičení pro dlouhověkost mistra Li Ch’ing Yuena  
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VÝCVIKOVÝ TÝDEN II.  

MUDR. MICHAELA ŠIMKOVÁ    BC. MONIKA DIVIŠOVÁ   
  KALMAN HORVÁT    LENKA PAPADAKISOVÁ  

 
VYBRANÉ CIVILIZAČNÍ NEMOCI Z POHLEDU TČM II.  

Jak se dívat na civilizační onemocnění z hlediska východní 
moudrosti a medicíny - propojení s moderními poznatky vědy. Jaká 

je obecně smysluplná prevence.  
Cílem semináře je najít praktická konkrétní doporučení z hlediska 

režimových opatření, dietetiky, příp. výživové doplňky a byliny u 

jednotlivých civilizačních onemocnění jako nap ř.  

•  infarkt myokardu 
•  cévní mozková příhoda  
•  diabetes mellitus 
•  metabolický syndrom  
•  nádorová onemocnění  
•  střevní dysbioza  
•  alergie,  astma 
•  autoimunitní onemocnění –  plus další volitelná témata,  která 

vyvstanou v průběhu.  
 
OTEVŘENÍ A VEDENÍ PRAXE  
Úspěch výživového  poradce záleží nejen na jeho nutričních 
znalostech. Velmi důležitá je i  metodika,  komunikace a celková 
organizace.  

•  Formy práce s  klientem a vedení terapeutické praxe  
•  Praktická organizace práce s  klientem –  prostor,  chování,  

komunikace,  objednávání,  
telefonická a e-mailová komunikace  

•  Realizace dlouhodobých programů –  výhody, nevýhody, konkrétní 
návody a příklady  

•  Struktura konzultací při dlouhodobém programu  
•  Pomůcky –  obrázky,  ukázky, knížky, přístroje  
•  Konkrétní podoba a ukázky psaných materiálů pro klienty –  

j ídelníček, recepty,  návody, emaily  
•  Jak zvládat nespokojeného klienta  
•  Stanovení ceny a základy prodeje a vedení vstupní/prodejní 

konzultace 
•  Co udělat proto,  aby mě klient doporučoval  
•  Co všechno ostatní potřebuje úspěšný nutriční terapeut znát aneb 

sdílení osobní cesty nutričního terapeuta  
 

FINANČNÍ GRAMOTNOST NETRADIČNĚ  
Naše hojnost se neodvíjí  od toho, kolik měsíčně vyděláváme, ale 

od toho, jak dlouho nemusíme vydělávat.  
•  Kde čerpat peníze pro vaši finanční rezervu  
•  3 odlišné způsoby, jak kontrolovat své p eníze  
•  Jednoduchá typologie podle toho, jak nakupujeme  

http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/michaela-simkova/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/michaela-simkova/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/kalman-horvat/
http://www.akademielecivevyzivy.cz/o-nas/odbornipruvodci/lenka-papadakisova/


GREEN FUSION s. r. o. (16) 

•  Nastavení správné finanční priority pro vaši nejbližší budoucnost  
•  Rozvoj 3 klíčových podnikatelských dovedností:  
o  podnikám a nemám nic –  5 „zázračných“ kroků  
o  jazyk hojnosti –  jak z naší touhy, potřeby udělat příležitost pro 

druhé lidi  
o  jak prodávat bez prodávání  

 
PRINCIPY MOUDRÉHO PODNIKÁNÍ  

Podnikáme hlavou a srdcem, k užitku svému, druhých i celé 
společnosti.  

Důvěra, integrita,  vzájemně k užitku, rovnováha, jednoduchost,  
rytmus a cyklus,  propojenost - to jsou principy moudrého podnikání.  
•  Trojjedinost  v podnikání  –  podle čeho se rozhodujeme:  
o  hodnota –  co mi jde lehce,  s  radostí,  dává mi  smysl 
o  integrita rozhodování –  soulad mezi  myslí,  srdcem a tělem  
o  vzájemně k  užitku –  mě, klientům a vyššímu záměru  
o  svoboda –   důvěra,  zodpovědnost,  vliv  
•  Vytváření proudění  v podnikání –   hodnota a páka, pentagram  
•  Podnikatelský  záměr,  majitelské zadání  
•  Konzultace podnikatelských  situací  a sdílení  zkušeností na téma 

moje podnikatelská  praxe (councilový kruh, seznámeni   s 
principy otevřené   komunikace) 

 


