
itcm.krakow@gmail.com
www.itcmkrakow.pl

www.facebook.com/itcmdao

ul. Lipi!skiego 7, 30-349 Kraków (biuro)
ul. Lipi!skiego 1, 30-349 Kraków (szko"a)

Sekretariat
504 242 873
501 306 537

PRAKTYCZNA SZKOŁA
AKUPUNKTURY KLASYCZNEJ

według Mistrza Yuena

Wykładowca: Cody Dodo, Lic. Ac.



 PRAKTYCZNA SZKOŁA AKUPUNKTURY KLASYCZNEJ
według Mistrza Yuena
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L.Ac. (USA)

Cody Dodo studiowa" medycyn# chi!sk$ u Mistrza Je%reya Yuena w Instytucie Szwedzkim w 
Nowym Jorku. Nast#pnie uko!czy" studia podyplomowe z zakresu kompletnego systemu 
kana"ów, chi!skiej terapii dietetycznej i zaawansowanych technik akupunktury. Zg"#bia" 
psychologi# choroby, histori# medycyny chi!skiej oraz staro&ytne teksty klasyczne, takie jak Su 
Wen, Ling Shu i Nan Jing.

Cody Dodo prowadzi w Nowym Jorku prywatn$ praktyk# "Internal Alchemy". Wierzy, &e ka&dy 
pacjent powinien mie' dost#p do wyj$tkowej, (wiadomej, holistycznej opieki. Podczas wizyt 
rozmawia o wszystkim, co si# dzieje; w ciele )zycznym, umy(le, emocjach. Wspólnie z 
pacjentem poszukuje przyczyn obecnego stanu.

Klasyczna akupunktura nie nazywa choroby, ani jej nie leczy. Pacjenci Cody'ego otrzymywali 
szereg zachodnich diagnoz: stwardnienie rozsiane, )bromialgia, niewydolno(' nerek, choroba 
Hashimoto, niep"odno(', bezsenno(' i inne. Cody wierzy, &e nie ma stanu, którego nie mo&na 
odwróci' i &e ka&da osoba mo&e &y' w równowadze i zdrowiu.

"W świecie pełnym takosamości, moim celem jest zaoferowanie innej drogi. 
To droga eksploracji, otwierania umysłu na starożytna mądrość i 
przyjmowania tajemnic życia jako samego życia."

Cody Dodo
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Praktyczna Szkoła Akupunktury Klasycznej 
według Mistrza Yuena 

2023-2024

Wykładowca: Cody Dodo, Lic. Ac. 
Czas trwania: 20 zjazdów 

Tryb nauki: hybrydowy 

Na program Szkoły składają się 1-dniowy wprowadzający zjazd online, 2-dniowe zjazdy teoretyczne oraz 4-dniowe 
zjazdy stacjonarne w Krakowie, które mają charakter praktyk klinicznych. 

Numer 
zjazdu Data  Tryb Temat

0 11.02.2023 online Kompletny System Meridianowy - jak się po nim poruszać? 
Rodzaje Meridianów. 3 Poziomy. Zasoby ciała. Pojęcie latencji.

1 25-26.03.2023 stacjonarnie Diagnoza z pulsu - teoria i praktyka  
Statyczne badanie pulsu. Dynamiczne badanie pulsu. Wektory 
podążania pulsu. Podstawy diagnozy i terapii meridianowej w oparciu 
o obraz pulsu.

2 6-7.05.2023 stacjonarny Meridiany Ścięgnisto-Mięśniowe (TMM).  
Fizjologia i rozwój patologii. Przykłady patologii. 
Zasady postępowania. Algorytmy leczenia. 

Część praktyczna: 

1. Prowadzenie wywiadu.
2. Diagnoza z pulsu - zastosowanie praktyczne.
3. Badanie pacjentów.
4. Planowanie leczenia i wykonywanie zabiegów u pacjentów lub
kursantów.

3 24-25.06.2023 online Meridiany fizjologiczne. Meridiany Główne. Mechanizmy przeżycia. 
Fizjologia i rozwój patologii. Przykłady patologii. Zasady 
postępowania. Algorytmy leczenia.

4 15-16.07.2023 online Meridiany patologii. Meridiany Luo. Pełne i Puste Luo. Luo 
Podłużne i Poprzeczne. Mechanizmy powstawania. Przebieg. Zasady 
diagnozy i leczenia. Olejki eteryczne w pracy z emocjami.

5-6 17-20.08.2023 stacjonarny Praca praktyczna z pacjentami na Meridianach Głównych i 
Meridianach Luo. Podstawy wywiadu i planowania terapii.

7 14-15.10.2023 online Meridiany fizjologiczne. Meridiany Cudowne. 3 Rody. Lokalizacja 
Meridianów Cudownych oraz wszystkie ścieżki przebiegu. Fizjologia i 
rozwój patologii. Przykłady patologii. Zasady postępowania. Algorytmy 
leczenia. 

Helena Olearska
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Program Praktycznej Szkoły Akupunktury Klasycznej według Mistrza Yuena bazuje na ustnej tradycji 
przekazu. Tradycja ta jest zachowana od 88. pokoleń, a zgromadzonej wiedzy nie ma w 
ogólnodostępnych podręcznikach. Cody Dodo uzupełnia ją o własną wieloletnią praktykę oraz wiedzę ze 
starożytnych ksiąg, będących podstawą medycyny chińskiej i akupunktury: Huang Di Nei Jing  (Su Wen, 
Ling Shu), Nan Jing, I-Ching i innych.  

Wszystkie zastosowania klasycznej medycyny chińskiej, metody leczenia i techniki zostaną 
przedstawione przez Cody-ego Dodo i zademonstrowane w praktyce. Kursanci pod okiem wykładowcy 
będą uczyć się ich stosowania podczas pracy praktycznej z pacjentami i innymi uczestnikami szkolenia. 

Po pełnym, praktycznym kursie klasycznej medycyny chińskiej, każdy uczestnik będzie mógł pracować na 
wysokim poziomie z każdą napotkaną patologią oraz formułować zalecenia i plany leczenia dla pacjentów. 

Język wykładowy: angielski (z tłumaczeniem na język polski) 

Godziny kursu: 19 (20) zjazdów po 23 godziny lekcyjne = 437 godzin (449 godzin) 

8 11-12.11.2023 online Meridiany patologii. Meridiany Dywergentne. Połączenia z Zang-
Fu. Połączenia z Elementami. Rozwój patologii. Przykłady patologii. 
Przesuwanie patologii do latencji. Zasady postępowania. Algorytmy 
leczenia.

9-10 25-28.01..2024 stacjonarny Praca praktyczna z pacjentami na Meridianach Cudownych i 
Meridianach Dywergentnych. Podstawy wywiadu i planowania 
terapii. Leczenie punktów Duchów. Badanie pulsu.

11 17-18.02.2024 online Choroby wewnętrzne w tradycji ustnego przekazu według 
Jeffreya Yuena. Wędrówka patogenów: Wen Bing i Shang Han Lun. 
Najważniejsze teksty klasyczne traktujące o chorobach narządów. 
Narządy Cudowne. Pojęcie 3 Przestrzeni.

12-13 25-28.04.2024 stacjonarny Praktyki kliniczne. Diagnoza z pulsu oraz praca z pacjentami. 
Ocena stadium choroby, przewidywanie dalszego przebiegu choroby i 
zdrowienia.

14-15 13-16.06.2024 stacjonarny Praktyki kliniczne. Strategie i sposoby diagnozy. Ocena patologii 
w obrębie Kompletnego Systemu Meridianowego. Ocena Zasobów 
pacjenta. Planowanie terapii.

16-17 22-25.08.2024 stacjonarny Samodzielna praca z pacjentami. Praktyki kliniczne. Praca z 
pulsem. Diagnoza w oparciu o wywiad, wygląd, puls, język. Egzamin 
teoretyczny.

18-19-20 7-12.11.2024 stacjonarny Samodzielna praca z pacjentami. Praktyki kliniczne. Praca z 
pulsem. Diagnoza w oparciu o wywiad, wygląd, puls, język. 
Planowanie strategii leczenia. Egzamin praktyczny. Rozdanie 
dyplomów.

Helena Olearska
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