A Magyar Népi Gyógyász képzésünk bemutatása

A Természetes Gyógymódok Szabadegyeteme "Magyar Népi Gyógyászat – Magyar Népi
Műveltség" 1 éves akkreditált felnőttképzést indít 2018 februárban, Budapesten.
Mottónk: „Az ember három világban él egyszerre (test, lélek, szellem), minden gyógyító
hagyomány célja, hogy békévé oldja -e világok harcát. Belesimulni a tájba melyben élek, a sorsba
melyet élek, és a népbe melyért élek, ez maga a béke, az Egész-ség” (Géczy Gábor)
A képzés célja
Népi hagyományaink és kultúránk nemzeti identitásunk alapja. Örökségének, gyökereinek,
szellemiségének megőrzése közös érdekünk, és feladatunk. A Kárpát-medencében egyes részein ez
népi gyógyítói hagyomány még fenmaradt, az idők során azonban folyamatosan változik,
gyarapodik a tapasztalatok által, illetve kopik az életmódváltás, az elvárosiasodás következtében.
A Természetes Gyógymódok Szabadegyeteme “Magyar Népi Műveltség” képzésének célja
hogy közösségekben gyógyítani tudó, biztos tapasztalati tudással rendelkező, teljességben
gondolkodó magyar embereket neveljen Nagyanyáink, Dédanyáink tudása fennmaradjon, és
hogy a családon belül, vagy kisebb.
A képzésben hangsúlyt kap az egészség megőrzése, a hagyományos táplálkozás, a
gyógyszermentes gyógyítás és az életmódon alapuló betegségmegelőzés (pl. néptánc, kerti
munka). Képzésünk nem a "padban ülős" természetgyógyászati ismeretszerzést jelenti, hanem
nagyon sok gyakorlat, egymáson végzett tapasztalatszerzés egészíti ki, hiszen csak így vihető át
mindennapjainkba és mélyíthető el a megszerzett tudás. A hallgatókat szeretnénk a kutatásokba és
gyűjtő munkába is bevonni, mert a hatalmas és mindmáig csak részleteiben feldogozott magyar népi
gyógyító hagyomány még hihetetlen kincseket rejteget az emberiség számára.
Fontosnak tartjuk a magyar népi kultúra, mint egységes világszemléleti rendszer (egész-ség)
megismerését és alkalmazását. Hallgatóink belekóstolnak a hagyományos Magyar népi játékokba,
megtanuljuk népművészetünk, népmeséink értelmezését.
Illyés Gyula azt írja a népi gyógyítókról, hogy azok önzetlen bölcsek, igazlátók voltak,
akikben bíztak az emberek. A testet és a lelket egyaránt gyógyították. A nép véleménye szerint is
bölcs, jólelkű, okos, nagytudományú emberek, akik hatékonyan, sikeresen gyógyítanak. Célunk,
hogy a nálunk megszerzett szemlélet, és tudás alapján nagy népi írónk gondolataihoz méltó
gyógyítókat képezzünk.
A képzés ideje
Képzési idő 1 év, amely 2 szemeszterből áll, szemeszterenként 8 oktatási hétvége és egy hetes nyári
gyakorlati tábor, ahol a hallgatók a gyakorlati tudásukat elmélyítik.
A képzés 400 óra elméleti és gyakorlati órából áll.
Képzés helyszíne: Budapest
Képzés végén a hallgatók * Magyar Népi Gyógyász* Oklevelet kapnak.

Jelentkezés feltétele: 18. életév betöltése.

Kérem, hogy a jelentkezési lapot töltse ki online, vagy PDF formátumban töltse le, amit a
"Képzéseink" menü alatt talál meg, és küldje el e-mailen az alábbi címre:
tegyeinfo@gmail.com
vagy postán: Természetes Gyógymódok Egyesület, 1192. Bp. Pannónia út 42.

A képzés díja egyösszegű befizetés esetén 130.000 Ft, szemeszterenként
(Családtagoknak 50% kedvezményt biztosítunk.)
Részletfizetés lehetséges 2 részletben, ez esetben a képzés díja 2 x 75.000 Ft / szemeszter.
Képzési helyszín: Budapest
2018 februárban induló képzésünkre 2018 január 15-ig lehet jelentkezni online, vagy e-mailben a:
bokizsu0318@gmail.com, vagy a letöltött jelentkezési lapot kitöltve visszaküldve.

Ha kérdése van, forduljon a Dékáni Hivatalvezetőhöz: 06 20 546 1164

