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PLAN OGÓLNY KURSU

1. Filozofia chińskich taoistycznych ćwiczeń zdrowotnych
2. Ćwiczenia pięciu zwierząt
3. Osiem ćwiczeń kierunkowych
4. 12 ćwiczeń zodiakalnych
5. 12 ćwiczeń dla systemu nerwowego
6. Ćwiczenia jelenia, żółwia, żurawia i splotu słonecznego
7. Jijinjin
8. Qi gong – wybrane zagadnienia

PLAN SZCZEGÓŁOWY KURSU

CHIŃSKIE TAOISTYCZNE ĆWICZENIA ZDROWOTNE CZ. 1

Witaj w pierwszej lekcji dotyczącej taoistycznych ćwiczeń zdrowotnych. Są to 
niezwykłe ćwiczenia. Jak wykazują badania, mogą pomóc wyjść nawet z ostatniej 
fazy choroby nowotworowej aż 47% osobom. Reszcie poprawiają samopoczucie i 
wydłużają życie.

Oto tematyka tej lekcji:

• taoistyczne podejście do zdrowia,

• filary taoistycznego podejścia do zdrowia,

• tao ożywcze,

• filozofia taoistycznych ćwiczeń zdrowotnych,

http://www.astrosalus.pl/kursy-online


• jak wykonywać ćwiczenia,

• ćwiczenia pięciu zwierząt,

• osiem ćwiczeń kierunkowych,

• dwanaście ćwiczeń zodiakalnych.

CHIŃSKIE TAOISTYCZNE ĆWICZENIA ZDROWOTNE CZ. 2

Witaj w kolejnej lekcji dotyczącej chińskich ćwiczeń zdrowotnych. Tym razem 
zapoznasz się tu z następującymi ćwiczeniami:

• 12 ćwiczeń dla systemu nerwowego,

• ćwiczenie jelenia dla kobiet,

• ćwiczenie jelenia dla mężczyzn,

• ćwiczenie żurawia,

• ćwiczenie żółwia,

• ćwiczenie dla splotu słonecznego.

JIJINJING I QI GONG

Witaj w lekcji poświęconym chińskim ćwiczeniom. Tu dowiesz się, jak działają i jak 
wykonywać ćwiczenia jijinjing oraz niektóre ćwiczenia qi gong.

Tematy lekcji:

• czym są ćwiczenia jijinjing,

• jak wykonywać ćwiczenia jijinjing,

• jak działa qi gong,

• wstęp do qi gong oddechowego,

• qi gong ruchomy - wybrany ćwiczenia,

• qi gong dźwiękowy - jak wykonywać,

• uzdrawiające dźwięki qi gong.

O PLATFORMIE EDUKACYJNEJ ASTRO SALUS I NAUCE NA NIEJ

Platforma edukacyjna firmy Astro Salus Education Ltd stworzona przez Martę 
Pyrchała-Zarzycką jest intuicyjna w obsłudze – wygląda, jak zwykła strona 
internetowa, a aktywności kursów, jak linki. Wchodzi się w nie poprzez ich 
kliknięcie.
Platforma znajduje się pod adresem www.astrosalus.pl/kursy-online 
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Sprawdź, jakie kursy się na niej znajdują. Jest ich wiele i ich liczba stale rośnie! Na 
pewno znajdziesz coś dla siebie. 
Kursy są w różnych opcjach cenowych. Stać i Ciebie!
Są tu też kursy darmowe. Aby z nich skorzystać, zarejestruj się na platformie i 
poczekaj na potwierdzenie rejestracji. Potem możesz się już logować i korzystać z 
kursów. 
Instrukcja rejestracji jest na stronie platformy.

JAK WYGLĄDAJĄ KURSY ONLINE NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

W kursach Astro Salus znajdziesz aktywności takie, jak:

- aktywności obowiązkowe:
• lekcje,
• zadania,
• quizy,
• gry sprawdzające wiedzę,

- aktywności dodatkowe – jeszcze bardziej poszerzające wiedzę: 
• słowniki,
• blogi,
• pliki pdf,
• prezentacje,
• ciekawe linki, 
• filmiki,
• głosowania
• i inne aktywności.

Dzięki temu nauka jest jeszcze ciekawsza i pełniejsza.
Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      
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