VIII. NEMZETKÖZI KÍNAI KÉPMEDICINA KONFERENCIA
SEMMELWEIS EGYETEM, NAGYVÁRADTÉRI ELMÉLETI TÖMB
1089 BUDAPEST, NAGYVÁRADTÉR 4.
2018. 10. 20 – 21.
FŐVÉDNÖK: PROF. XU MINGTANG

TERVEZETT PROGRAM

08.00 – 09.15 Regisztráció
09.30 – 10.00 Megnyitó Ünnepség: Fuchs Krisztina, prof. Xu Mingtang, dr. Hegyi Gabriella, dr. Chen
Zhen, dr. Yu Funian, Ms. Chen Hui, Osman Vapu, Ilona Aleksejeva, Liliya Truntseva, dr. Lévai Sándor,
dr. Pusztai Erzsébet
I-II. blokk: 10.00 – 12.30
I.

blokk:
1. 10.00-10.20 dr. Edgars Vasilevskis, Lettország, az orvosi tudományok doktora,
oszteopata, 3-as szintű képmedicina terapeuta, Kundawell Jurmala vezetője
Bien Chue és a hippokráteszi orvoslás találkozási pontja
2. 10.20- 10.40 dr. Tatiana Pomazikna, Ukrajna, orvosi tudományok doktora, a
Hagyományos Kínai Orvoslás doktora, képmedicina terapeuta, a Csung Jüan Csikung
Kharkivi Egyesületének elnöke, Csung Jüan Csikung oktató
A modern orvostudomány, a Hagyományos Kínai Orvoslás, a Kínai Képmedicina
megközelítése, diagnózisának és kezelési módszereinek sajátosságai, hasonlóságai és
különbségei
3. 10.40-11.00 dr. Hegyi Gabriella, WHO CAM szakértő, a pécsi Konfuciusz Intézet
stratégiai vezetője
Hagyományos Kínai Orvoslás az evidence based tükrében

II.

11.00-11.20 szünet
0
blokk:
4. 11.20-11.40 prof. Lévai Sándor, Francia Tradicionális Akupunktúra Szakszervezet
egykori főtitkára, az Európai Akupunktúrás Szövetség egykori elnöke
Ciklusok a kínai orvoslásban: Dél – Éjfél törvény titka
5. 11.40-12.00 Dr. Pusztai Erzsébet, orvos, oktató coach, az Európai Coaching Szövetség
(ECA) tagja.
Pszicho-szomatikus rendszer zavarai: Új ismeretek az autonóm idegrendszer
működéséről, az érzelmi agyról.
6. 12.00-12.30 prof. dr. Serhii Lupenko, Ternopil, Ukrajna, a műszaki tudományok
doktora, professzor, képterapeuta, Csung Jüan Csikung oktató
A Kínai Képmedicina és a Csüng Jüan Csikung területén végzett 2017 -2023 között

folyó nemzetközi tudományos „evidence based” kutatási program bemutatása

12.30-12.40 közös fotózás
12.40 – 14.00 ebédszünet

III – IV. blokk: 14 – 18 óráig
III.

blokk:
7. 14.00-15.00 prof. Xu Mingtang, pekingi és seattle-i Kundawell Intézet alapítója és
igazgatója, a Pekingi Kínai Orvosi Egyetem Kínai és Nyugati Orvoslás Kórházának
elnökségi tagja és konzulense, a Nemzetközi Mingtang Alapítvány elnöke, tagja a
Hagyományos Kínai Gyógyászat Kínai Egyesületének a Külső Gyógykezelések
Tanszékének, az Orvosi Qigong Világtudományi Társaságának elnöke, számos könyv
és képzési anyag szerzője
Miként szolgálja az egészségünket a kínai képmedicina mobil alkalmazás használata
(kundawell.app) Az ember alapvető képi gondolkodásának fejlesztése, használata a
kínai képmedicina diagnózisban.
8. 15.00-15.20 dr. Edgars Vasilevskis, Lettország, az orvosi tudományok doktora,
oszteopata, 3-as szintű képmedicina terapeuta, Kundawell Jurmala vezetője
Bizonyíték vagy Hit – Kínai Képmedicina a modern tudomány fényében
9. 15.20-15.35 Zane Jaunberga, Lettország, 4-es szintű képmedicina terapeuta
A Kínai Képmedicina kiemelkedő esetei a Kundawell Jurmala Központban
10. 15.35-15.40 Ding Yuan Ji, Kína, Xu Mingtang professzor asszisztense, a Pekingi
Kundawell Orvosi Kutató Intézet gyógyító részlegének nővére
A Pekingi Kundawell Orvosi Kutató Intézet bemutatása
11. 15.40-15.50 Zhang Jian Rui, Kína, a Kundawell Intézet elnökhelyettese, a gyógyító
részleg vezetője, képmedicina terapeuta a Pekingi Kundawell Orvosi Kutató
Intézetben
A Kundawell Intézetben Kínai Képmedicinával kezelt páciensek eseteinek bemutatása
12. 15.50-16.00 dr. Ekaterina Krylova, Oroszország, Hagyományos Kínai Orvoslás
doktora, akupunktúra, tuina masszázs specialista, 2-es szintű Kínai Képmedicina
terapeuta, 3-as szintű Csung Juan Csikung oktató, a pekingi Kundawell Intézet
oktatója és kutatója
A Pekingi Kundawell Intézet Moszkvai Intézetének szakemberei és eredményeik
16.00 – 16.30 szünet

IV.

blokk:
13. 16.30-16.45 Tóth Gábor, „Bio Gabi”, okleveles élelmiszeripari mérnök,
termékfejlesztő
Új generációs funkcionális élelmiszerek
14. 16.45-16.55 Sergey Rubanenko, Oroszország, a Pekingi Kundawell Orvosi Kutató
Intézet alelnöke és képmedicina terapeutája
A korábbi Kínai Képmedicina konferenciák résztvevői és főbb témái
15. 16.55-17.15 Wang Baoping, Kína
Regeneratív orvoslás

16. 17.15-17.30 Fomina Tatiana, Oroszország, 4-es szintű képterapeuta, 1-es szintű
Csung Jüan Csikung oktató, Xu Mingtang professzor személyes tanítványa, a
kazahsztáni 7. Nemzetközi Kínai Képmedicina Konferencia egyik előadója
Születési trauma és annak következményei
17. 17.30-17.45 Alexandra Letiagina – Ukrajna, 3-as szintű képmedicina terapeuta és
oktató, Csung Jüan Csikung oktató, Qigong Life Központ
A diffúz neurodermitis sikeres kezelése a Kínai Képmedicina segítségével
18. 17.45-18.00 Natalia Ignatieva, Oroszország, 3-as szintű képmedicina terapeuta, több
nemzetközi konferencián tartott előadást
A szépség és a fiatalság visszatérése a Kínai Képmedicina segítségével
18.00 Konferencia első napjának zárása
20.30-22.30 Gálavacsora

2018. 10. 21.
I – II. Blokk: 09.00 – 12.00
I.

blokk:
19. 09.00-09.15 Osman Vapu és Rauschan Vapu, Kazahsztán, elnökhelyettese a Csikung
és Képmedicina Szervezetnek, 3-as szintű képmedicina terapeuták, Csung Jüan
Csikung oktatók, a Nemzetközi Mingtang Jótékonysági Alapítvány kazahsztáni
képviselői
A Kínai Képmedicina módszereinek alkalmazása az endokrin rendszer kezelésére
20. 09.15-09.30 Alina Naslibnyk, Oroszország, Az adaptív testi kultúra edzője és
oktatója, pedagógus-pszichológus
Stressz kezelés és a Kínai Képmedicina
21. 09.30-09.45 Olga Grigoryeva Oroszország, 3-as szintű képmedicina terapeuta, 1-es
szintű Csung Jüan Csikung oktató, Xu Mingtang professzor személyes tanítványa
Kínai Képmedicina és az emberi egészség
22. 09.45-10.00 Martin Jura, Szlovákia, 3-as szintű csikung terapeuta
A Kínai Képmedicina csodái (iker terhesség megmentése a Kínai Képmedicina
segítségével
23. 10.00-10.15 Sergejeva Ljubova Borisovna, Oroszország, 3-as szintű képmedicina
terapeuta, 3-as szintű Csung Juan Csikung oktató
Csontok nekrózisa

10.15 – 10.45 szünet
II. blokk:

24. 10.45-11.00 Ilona Aleksejeva, Lettország, képmedicina terapeuta, Csung Jüan
Csikung oktató, a Mingtang Jótékonysági Alapítvány képviselője, „orvosi masszázs”
specialista, a pozitív pszichoterápia tanácsadója
Kínai képmedicina és pozitív pszichológia
25. 11.00-11.15 dr Ana Zikic, Szerbia, orvosi tudományok doktora, a Hagyományos Kínai
orvoslás doktora, képmedicina terapeuta
Krónikus fáradtság kezelése a képmedicina és az akupunktúra módszerével
26. 11.15-11.25 Czeglédi István, a Hagyományos Kínai Orvoslás doktora, képmedicina
terapeuta
A képmedicina és az akupunktúra találkozása a gyógyításban
27. 11.25-11.35 Olga Chirkunova, Oroszország, 3-as szintű képmedicina terapeuta, 3-as
szintű Csung Jüan Csikung oktató, pszichológus, pszichoterapeuta (testi orientáció),
fizioterápia oktató
A regeneráció módszerei a képmedicinában
28. 11.35-12.00 Farkas Viktória „Kicsi Vú”, az 5 elem konyha szakértője,
www.5elemkonyha.hu
Az 5 alapíz szerepe az egészségmegőrzésben avagy ételeink az energetikai szemlélet
tükrében
12.00-13.30 ebédszünet
III.

blokk 13.30-14.30 kínai előadók
29. 13.30-13.45 Yang Guang, Kína, képmedicina terapeuta, a Pekingi Kundawell Orvosi
Kutató Intézet specialistája
A stressz csökkentése a pácienseknél a Kínai Képmedicina módszerével
30. 13.45-14.00 Pang Shibin, Kína
31. 14.00-14.15 Xu Lihua, Kína
32. 14.15-14.30 YanShici Zheng Gu tang, Kína

IV.

blokk 14.30 – 15.30 Mesterkurzusok: 9 teremben
33. Tatiana Akimova, Moldova, 3-as szintű képmedicina terapeuta és oktató, Csung
Jüan Csikung oktató
A fiatalság meghosszabbítása a Kínai Képmedicina módszerével: A hólyag és
nemiszervek hideg okozta betegségeinek elemzése, amik a szervezet korai
megöregedéséhez és a szervek diszfunkciójához, károsodásához vezet
Életenergiánk nagymértékben függ veséink állapotától. E szervünk igen érzékeny a
hidegre, ami több betegség okozója lehet. Hogyan őrizhetjük meg veséink egészségét
és hogyan tarthatjuk meg azt? -lesz ennek a masterclassnak a fő témája
„A mindennapi életben nem is vesszük észre, ahogy a külső hideg a testünkbe
áramlik. Ezzel tönkre teheti a szervezetünk működését. A hideg mellett a stressz, a
környezet, együttesen okozhatnak meddőséget vagy korai impotenciát.
Ezen a masterclasson lesznek bemutatva azok a metódusok és módszerek,
amelyekkel megelőzhetjük az olyan betegségeket, mint a mióma, ciszták, fibróma,
prosztatagyulladás, adenóma, arthritis, arthrosis, stb.
A bemutatott technikák könnyen elsajátíthatók és egyszerűek, így mindenki tudja
használni őket, amikor szüksége van rájuk. A masterclass után megtudják, hogy a
Kínai Képmedicina technikák segítségével hogyan tehetik egészségesebbé

34.

35.

36.

37.

szervezetüket és hogyan tudják a tudatos táplálkozással megerősíteni ezt az
eredményt és az egészségüket helyreállítani, megtartani.”
Natalia Ignatieva, Oroszország, 3-as szintű képmedicina terapeuta, több nemzetközi
konferencián tartott előadást
Gerinc és mozgásszervi problémák megszüntetése a Kínai Képmedicina
módszereivel
Egészségünk egyik fontos alapja a gerincünk és mozgásszervrendszerünk. Könnyen
elsajátítható, egyszerű módszereket ismerhet meg az érdeklődő, melyekkel saját
maga is tud javítani ezen szervek állapotán.
„A modern világban az emberek nagyon kevés figyelmet fordítanak a mozgásra,
emiatt rengeteg a probléma a gerinccel és a mozgásszervekkel.
Az előadáson bemutatott diagnosztika és kezelés módszerei könnyen elsajátíthatók
bárki számára.
Ezek a technikák egyszerűek, de eredményesek. Ezáltal mindenkinek van lehetősége
javítani saját maga és szerettei mozgásszerveinek állapotán.”
Ekaterina Krylova, Oroszország, Hagyományos Kínai Orvoslás doktora, akupunktúra,
tuina masszázs specialista, 2-es szintű Kínai Képmedicina terapeuta, 3-as szintű Csung
Juan Csikung oktató, a pekingi Kundawell Intézet oktatója és kutatója
Keringési betegségek diagnosztizálása és kezelése a Kínai Képmedicina és az
akupunktúra módszereivel
A bemutató hasznos azon orvosok számára, akik hagyományos és alternatív kezelési
módszereket használnak a keringési betegségek javítására és a komoly szívrohamok
elkerülésére
A bemutató résztvevői megtanulják a CVD diagnózis alapvető módszereit a következő
állapotokra:
- Trombózis
- Infarktus előtti állapot diagnosztizálása
- CVD hatása a pszichológiai- érzelmi egészségre és a test más rendszereire
- Megelőző kezelés
A hallgatók rövid idő alatt minden előképzettség nélkül megtanulhatják
felismerni a kritikus állapotok jeleit az energia és információs diagnózis
használatával
Martin Jura, Szlovákia, 3-as szintű képmedicina terapeuta
A Kínai Képmedicina csodái (Iker terhesség megmentése a Kínai Képmedicina
segítségével)
Gyógyulás és egészség megőrzés a mindennapi életben a Kínai Képmedicina
segítségével
Hasznos az átlagember számára. Hitet és bizalmat ad a képmedicinában.
Alexandra Letiagina, Ukrajna, 3-as szintű képmedicina terapeuta és oktató, Csung
Jüan Csikung oktató, Qigong Life Központ
Az öt fő szerv egyensúlya és működésük javítása a Kínai Képmedicina módszereivel
A Hagyományos Kínai Orvoslás öt fő szervet különít el: szív, máj, gyomor-lép, tüdő,
vese. A szervek közötti egyensúly újbóli létrehozásával visszanyerhetjük
egészségünket.
„A jelenlegi életritmusa, stressz, környezet, nem minőségi étel és gyógyszerek
használata negatívan hathatnak a szervezetünkre és a szervek funkciójára. Ez
vezethet a megbetegedésekhez. A masterclass keretében részletesen lesznek
bemutatva azok a módszerek és technikák, amiktől a teste és a fontosabb szervek
működése egészségesebbé válik.

38.

39.

40.

41.

A mindennapi életben könnyen alkalmazható tanácsok, praktikák, ami használható a
mindennapi életben. Pl.: hogyan lehet a fejfájást megszüntetni, a vérnyomást
normalizálni, elveszett energiát pótolni, megszabadulni a negatív energiáktól, a
stressztől vagy a negatív érzelmektől.
Ennek a masterclassnak a meglátogatásával megismerhetik az ősi, keleti
módszereket: tisztítási, felépülési technikák és megismerhetik az öt alap és ezért
fontos szervet: a májat, a szívet, a tüdőt, a gyomor-lépet, a vesét. Továbbá
megtanulhatják az elveszett életerőt visszanyerni és megtudhatják, hogy az érzelmek
milyen hatással vannak az alapszervek működésére: melyek a károsak és melyek
gyógyítják és segítik felépülésüket.”
Larissa Nesterenko, Oroszország, 3-as szintű képmedicina terapeuta
Daganatos betegségek információs szinten való kezelése a Kínai Képmedicina
módszerével
A daganatos betegségek száma napról napra nő. Ezek a betegségek is
megelőzhetőek, ha ismerjük a hozzájuk kapcsolódó információs képeket, ezáltal
lehetőségünk nyílik azok megelőzésére. A masterclass nézői ebbe kaphatnak
bepillantást.
„Napról napra nő a daganatos megbetegedések száma világszerte, ezért jó tudni
milyen megelőzési lehetőségek vannak.
A résztvevők megértik melyek azok a megelőzési technikák, amik alkalmazhatók a
daganatos megbetegedések kialakulása ellen. Továbbá megtudja milyen információs
kép vezethet a daganatos megbetegedések kialakulásához, illetve e kép változtatása
révén hogyan tudja ezeket elkerülni.”
Sergejeva Ljubova Borisovna, Oroszország, 3-as szintű képmedicina terapeuta, 3-as
szintű Csung Jüan Csikung oktató
Guashaval a családokért
A Guasha több ezer éve használatos módszer Kínában, mellyel a megfázás, láz, térd-,
nyak-, vagy hátfájdalom is könnyen enyhíthető.
„Nem is sejtik, hogy ez az eszköz az Önök háztartásában is megtalálható. Ha érdekli
Önöket, akkor jöjjenek el és megmutatom a Guasha használatát.
A Guasha nagyon régi módszere Hagyományos Kínai Orvoslásnak. Korábban minden
betegség kezelésénél használták ezt a technikát. Minden családnál van ilyen eszköz
és szinte bármivel lehet végezni.
Guasha: a kaparás módszerével a szervezetben lévő minden rosszat el lehet
távolítani.
Gyors módszer megfázás, láz, térd-, hát-, nyakfájdalom esetén.”
Zuzana Stehlikova, Szlovákia, pszichológus, 3-as szintű képmedicina terapeuta, 3-as
szintű csikung oktató
Masterclass címek: 1. Az emésztőrendszer gyógyítási folyamatának gyakorlati
bemutatója
2. A stressz hatásai a fizikai testre
Hasznos lesz mindenki számára, akiket érdekel a fizikai és a pszichológia folyamatok
közötti kapcsolat, egy 15 éve praktizáló képmedicinás terapeuta
bemutatásában. Gyakorlati bemutató gyógyítás a Kínai Képmedicina módszereivel.
Osman Vapu és Rauschan Vapu - Almaty, Kazahsztán, elnökhelyettese a Csikung és
Képmedicina Szervezetnek, 3-as szintű képmedicina terapeuták, Csung Jüan Csikung
oktatók, a Nemzetközi Mingtang Jótékonysági Alapítvány kazahsztáni képviselői
A Kínai Képmedicina módszereinek alkalmazása az endokrin rendszer kezelésére

Az endokrin rendszer megbetegedéseinek, például a pajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a
mellékvese, a petefészkek megbetegedéseinek a diagnosztikája, kezelése a Kínai
Képmedicina módszereivel.
15.30 – 16.00 szünet
V.

blokk: 16.00 – 17.30
42. 16.00-16.15 Mgr. Zuzana Stehlikova, Szlovákia, pszichológus, 3-as szintű
képmedicina terapeuta, 3-as szintű csikung oktató
Az elme, mint a képmedicina terapeuta alap eszköze

43. 16.15-16.30 Larissa Nesterenko, Oroszország, 3-as szintű képmedicina terapeuta
A rákos megbetegedések kezelése
44. 16.30-16.45 Eduard Alekseev, Oroszország, 4-es szintű képmedicina terapeuta
A Kínai Képmedicina gyógyítási módszerei
45. 16.45-17.00 Plastun Tatiana, Ukrajna, 3-as szintű képmedicina terapeuta, 1-es szintű
Csung Jüan csikung oktató
A Kínai Képmedicina gyógyítási módszerei
46. 17.00-17.10 Oxana Novik, az Adoptív Fizikai Kultúra oktatója és tanítója, tanár,
pszichológus előadja Tatiana Timochenko, Oroszország, képmedicina terapeuta
A kínai Képmedicina módszerei a fogyatékkal élők számára az életben és a sportban
47. 17.10-17.20 Monika Kunovska, Csehország, 4-es szintű képmedicina terapeuta
Mozgásképtelen Bechterev kóros beteg kezelése
48. 17.20-17.30 Tatiana Akimova, Moldova, 3-as szintű képmedicina terapeuta és
oktató, Csung Jüan Csikung oktató
Gyógyítás a Kínai Képmedicina módszerével

17.30 -18.00 záró ceremónia
A szervezők fenntartják a Konferencia Programjának változtatási jogát.

