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Po mnoha letech příprav je připraven pro vážné zájemce o diagnostiku živého lidského
organizmu odborný vzdělávací program zaměřený na monitorování termodynamických
procesů člověka, které souvisí se stavem našeho vnitřního prostředí, pracovní aktivitou
organizmu, naším výkonem, únavou, stresem, celkovým zdravotním stavem, ale i s pocity,
jak se cítíme, zda na své úkoly stačíme nebo máme skryté rezervy, aj.



DIAGNOSTIKA REE .

DIAGNOSTICKÝ systém REE

Diagnostika REE v praxi  Záznam měření REE - Dynamická křivka REE - 1. a 2. měření EDA

korónový výboj na prostředníčku 40leté ženy.

© 

DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu / Energetická diagnostika ARTTEST - EDA 

®

VĚDA - VÝZKUM - UMĚNÍ  - ZDRAVÍ

DEFINICE DS - REE
Diagnostický systém REE - restaurování elektromagnetické energie člověka informuje o aktuálních termodynamických
procesech monitorovaného organizmu generovanými fyzickým (tělo), psychickým (emoce) a duchovním (mysl)
energetickým systémem, v nedílné jednotě:
- dynamiky elektrických proudů v neuronech a v elektron-transportních řetězcích buněk,
- dynamiky a vzájemné interakce nervového, oběhového a lymfatického systému včetně akčních potenciálů buněk,
- dynamiky chemi-osmotického spřažení,
- dynamiky fyzikálně-chemických procesů,
- dynamiky bio-psycho-sociálního vědomí.

Zpracovala autorka DS-REE Jiřina Průchová, ICPA
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DIAGNOSTICKÝ systém REE

korónový výboj na prostředníčku 40let

Diagnostická sestava EDA k  diagnostickému systému REE

© 

DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu vychází z verifikačních studií Energetická diagnostika ARTTEST - EDA 

®

VĚDA - VÝZKUM - UMĚNÍ  - ZDRAVÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE
Měříme zdánlivou impedanci (výsledný souhrnný elektrický odpor obvodu protékaného střídavým proudem) na energeticky aktivních bodech
nacházejících se na povrchu lidského těla diagnostickou sestavou ARTTEST III.
Technický signál: 0-1 MΩ
Tvar: procesorem generovaný obdélníkový
Kmitočet: 1 kHz
Napájení: dvě micro-tužkové baterie AAA 1,5 V
Rozměry přístroje: 68 x 113 x 200 mm
Hmotnost zařízení včetně sond a baterie cca 130 g
Rozsah pracovních teplot: 0°C až 40 °C při relativní vlhkosti 80 % (23 °C)
Odolnost proti teplotám: 12 °C - 40 °C
Možnost připojení na PC s odesíláním dat do PC - výstup: archiv, záznamy měření, dynamická křivka EDA, tabulkový
a grafický záznam, statistika
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DIAGNOSTIKA REE .

DIAGNOSTICKÝ systém REE

korónový výboj na prostředníčku 40let
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DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu vychází z verifikačních studií Energetická diagnostika ARTTEST - EDA 

®

VĚDA - VÝZKUM - UMĚNÍ  - ZDRAVÍ

CERTIFIKÁTY
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DIAGNOSTICKÝ systém REE

Účastníci oponentního řízení verifikační studie Energetická diagnostika ARTTEST - EDA, r. 2005, ze které DS-REE vychází

©

DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu / Energetická diagnostika ARTTEST - EDA
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VĚDA - VÝZKUM - UMĚNÍ  - ZDRAVÍ

OPONENTNÍ ŘÍZENÍ 

DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu vychází ze systematického pozorování, měření a 
studií Energetická diagnostika ARTTEST - EDA, realizovaných v letech 1994 - 2015 v ČR, ve spolupráci s pracovníky různých odborných profesí. 

Realizované verifikační studie napomohly pochopit podstatu a doložení aktivních termodynamických procesů člověka. Tento výzkum je dnes zastřešen
výzkumně vzdělávacím zařízením Intercentrem Psychosomatické artterapie, s.r.o. v Praze.
Výsledky měření, teoretické a praktické zkušenosti byly předloženy v r. 2005 odborné oponentní komisi, které předsedal MUDr. J. Kárník, soudní znalec 
v oblasti elektrotechniky. Dalšími účastníky oponentního řízení byli: PhDr. V. Ryšánek, PhDr. E. Kymrová, PhD, PhDr. V. Marcineková, Mgr. K. Linha, Ing. 
E. Prchal., Ing. J. Gruber, A. Martinů, Ing. J. Štefec. CSc., MUDr. A. Galambošová, prim. MUDr. V. Tošnerová, CSc., MUDr. R. Růžička, CSc., hlavní 

řešitelka studie  ak. mal. Jiřina Průchová.
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DIAGNOSTICKÝ systém REE

Záznam závěrečné části oponentního řízení verifikační studie Energetická diagnostika ARTTEST - EDA, r. 2005
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OPONENTNÍ KOMISE
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P. č. Jméno a příjmení: Zastoupení v oponentním řízení:

1 MUDr. Josef  Kárník, soudní znalec v oblasti silnoproudé elektrotechniky Předseda oponentní komise

2 Ing. Jaroslav Štefec, CSc. auditor, Information – Consulting – Technology ICT s.r.o. Člen oponentní komise

3 Ing. Jan  Gruber, specialista na anténní systémy Člen oponentní komise

4 PhDr. Václava Marcineková, soukromá psychologická ordinace Člen oponentní komise

5 PhDr. Vítězslav Ryšánek, psychoterapeut, vedoucí manželské a psychologické poradny Člen oponentní komise

6 Alexandra Martinů, terapeut a sociální pracovnice, manželské a psychologické  poradny Člen oponentní komise
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DIAGNOSTICKÝ systém REE

Záznam závěrečné části oponentního řízení verifikační studie Energetická diagnostika ARTTEST - EDA, r. 2005
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ZÁPIS Z OPONENTNÍHO ŘÍZENÍ
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ZÁPIS z oponentního řízení k verifikační studii Energetická diagnostika ARTTEST® ,

které se uskutečnilo dne 22.11. 2005, v Městském centru sociálních služeb a prevence v Praze 3, Chelčického 842/39

Oponentní rada posoudila:

1. Verifikační studii “Energetická diagnostika ARTTEST“, kterou zpracovala řešitelka a autorka nové diagnostické metody ak. mal. Jiřina Průchová

z Intercentra Psychosomatické artterapie v ČR, která byla zpracována:

A) ve dvoudílném svazku o rozsahu 520 stran

B) v samostatném sumáři brožury o rozsahu 77 stran

C) v dodatku – „Vědecké zdůvodnění principů a fyzikálních procesů vztahujících se k Energetické diagnostice ARTTEST“, předložené v PowerPoint

D) písemné odpovědi oponentům: doc. MUDr. V. Tošnerové, CSc., Ing. E. Prchalovi, MUDr. A. Galambošové.

2. Oponentní posudky oponentů

Ing. Eduarda Prchala, z Výzkumně zkušebního a leteckého ústav, a.s. letecké vrtule, 

MUDr. Anny Galambošové, lékařky pracovní medicíny

PhDr. Evy Kymrové - psychoterapeutky a psycholožky s dlouholetou praxí ve zdravotnictví a v managementu zdravotnického školství 

Doc. MUDr. Vlasty Tošnerové, CSc., přednostky oddělení rehabilitační kliniky v Hradci Králové

3. Odborné recenze

1.  PhDr. Václavy Marcinekové - psychoterapeutky a psycholožky s dlouholetou praxí v klinické i soukromé psychologické ordinaci

2. MUDr. Radomíra Růžičky, CSc. - znalce zdravotnictví se specializací na: akupunkturu, použití laseru v medicíně, všeobecné lékařství
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DIAGNOSTICKÝ systém REE

Záznam závěrečné části oponentního řízení verifikační studie Energetická diagnostika ARTTEST - EDA, r. 2005

©

DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu / Energetická diagnostika ARTTEST - EDA

Intercentrum Psychosomatické artterapie®, s.r.o., ., výzkumně-vzdělávací a poradenské zařízení 

®
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ZÁPIS Z OPONENTNÍHO ŘÍZENÍ (pokračování)
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S ohledem na vytčené cíle oponentního řízení oponentní rada konstatuje:

1. Předložené materiály jsou úplné, obsáhlé a kvalitně zpracované.

2. Práce je původní a je přínosem pro lékaře i psychologa, kterým umožňuje získat více informací o zdravotním stavu pacienta / klienta.

3. Diagnostické možnosti „Energetické diagnostiky ARTTEST“ jsou přínosem pro mnoho lékařských oborů, kterým umožní mapovat energetiku lidského 

organizmu ve vztahu k onemocněním například syndromu zlobivých dětí (pediatrie), prevence ischemické choroby srdeční (interna), prevence ischemické 

choroby mozkové (neurologie), průběhu ošetření (rehabilitace), stupni psychického zatížení při stanovení diagnózy například syndromu únavy, syndromu 

vyhoření, syndromu zelených vdov, syndromu dostihových koní, syndromu zvýšené hypersenzitivity (psychiatrie a psychologie), aj.

4. S ohledem na to, že „Energetická diagnostika ARTTEST“ je pro lidský organizmus energeticky primárně nezdrojová, nedochází k zavlečení cizorodé 

energie do těla pacientů, z tohoto důvodu nelze hovořit o kontraindikacích při užití „Energetické diagnostiky ARTTEST“ v lékařské praxi.

5. Cílem verifikační studie „Energetické diagnostiky ARTTEST“ bylo sledovat, doložit a vědecky zdůvodnit energetické procesy vztahující se k energetice 

člověka. 

6. Znamená to výrazný posun od psychosomatických onemocnění směrem k energetickým systémům lidského těla – fyzickému energetickému systému S1 

a psychickému energetickému systému S2, za současného stavu respektování biochemických procesů.

(pokračování na následující straně)
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DIAGNOSTICKÝ systém REE

Záznam závěrečné části oponentního řízení verifikační studie Energetická diagnostika ARTTEST - EDA, r. 2005
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ZÁPIS Z OPONENTNÍHO ŘÍZENÍ (pokračování)
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7.   Monitorování pomocí „Energetické diagnostiky ARTTEST“ nemá žádné známé zdravotní riziko pro pacienta ani pro diagnostika. 

8.   Jsme přesvědčeni, že využití „Energetické diagnostiky ARTTEST“ v podmínkách současného zdravotnictví je přínosem pro mnoho lékařských oborů včetně 

psychologie a psychiatrie.

9.   Řešitelka ak. mal. Jiřina Průchová připomínky oponentů splnila.

10. Předložený materiál dává dostatečný přehled o vykonané práci a splňuje formálně i obsahově požadavky na jeho posouzení.

11. Byla zvolena správná cesta k řešení úkolu.

12. Zpracování předložené verifikační studie „Energetická diagnostika ARTTEST“ je rozsáhlé a velmi precizní.

13. Předložené oponentní posudky byly zpracovány podrobně a kvalitně a odráží odborné stanovisko profese, kterou oponent zastupoval.

14. Základní energetické procesy lidského organizmu, které monitoruje „Energetická diagnostika ARTTEST“ přispívají ke včasnému zjištění některých závažných 

onemocnění.

15. S ohledem na další biochemická vyšetření, která „Energetická diagnostika ARTTEST“ konkretizuje, lze ušetřit značné finanční náklady v procesu hledání 

základní příčiny onemocnění.

16. Energetická diagnostika ARTTEST je nová diagnostická metoda, která by měla být využita ve zdravotnictví ve prospěch pacientů, lékařů a dalších terapeutů.
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DIAGNOSTICKÝ systém REE

Záznam závěru oponentního řízení verifikační studie Energetická diagnostika ARTTEST - EDA, r. 2005, ze které DS-REE vychází
5
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Na základě předložených prací a výsledků oponentního řízení oponentní rada doporučuje:

1. Schválit „Energetickou diagnostiku ARTTEST“ jako novou diagnostickou metodu.

2. Zařadit „Energetickou diagnostiku ARTTEST“ mezi ostatní diagnostické metody.

3. Podat přihlášku nové diagnostické metody „Energetickou diagnostiku ARTTEST“ na ministerstvo zdravotnictví.

4. Využít „Energetickou diagnostiku ARTTEST“ ve zdravotnictví. 

V Praze 22. 11. 2005 
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DIAGNOSTICKÝ systém REE
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OPONENTNÍ ŘÍZENÍ (dodatek)

Ing. Jaroslav Štefec. CSc. 
"Po seznámení s obsahem verifikační studie Energetická diagnostika ARTTEST a principy nejen monitorovacího přístroje

ARTTEST, ale i s metodikou a metodou Energetická diagnostika ARTTEST jsem došel k názoru, že tato metoda nabízí některé

zajímavé možnosti při zajišťování aktuálního energetického stavu lidského organizmu. Nejsem sice schopen posoudit Energetickou

diagnostiku ARTTEST z pohledu lékaře, ale použité principy měření mají reálný fyzikální základ a zdůvodnění jimi dosahovaných

výsledků je logické a vychází z rozsáhlého souboru pozorování, které lze exaktně vědecky doložit a jejichž podmínky vykazují

charakter opakovatelnosti.

Zpracování ukazuje na důsledně vědecký přístup řešitelky a autorky Energetické diagnostiky ARTTEST ak. mal. Jiřiny Průchové.

Osobně si mohu jenom přát, aby tato nová diagnostická metoda doznala většího rozšíření a uznání lékařské komunity."
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DIAGNOSTICKÝ systém REE
VĚDA - VÝZKUM - UMĚNÍ  - ZDRAVÍ

MODUL I - DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE (DS-REE) - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu / Energetická diagnostika ARTTEST - EDA 

VZDĚLÁVÁNÍ Intercentrum Psychosomatické artterapie®, s.r.o

©

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

1. Cílem vzdělávacího programu DS-REE je prohloubení stávajících odborných znalostí a dovedností posluchače pracujícího v oblasti péče, prevence a podpory lidského 
zdraví, krásy, psychiky nebo osobního rozvoje člověka o soubor nejnovějších informací vztahující se k monitorování a diagnostice termodynamických procesů vnitřního 
prostředí člověka, které souvisí se schopností organizmu vykonávat práci.

2. Objektivizovat subjektivní sdělení klienta/pacienta využitím neinvazivní přístrojové techniky a poznatků získaných v průběhu verifikačních studií Energetická diagnostika 
ARTTEST - EDA z let 1995 - 2015,  které byly zakončeny řádným oponentním řízením (r. 2005), na kterém se spolupodíleli inženýři, techničtí pracovníci, lékaři, 
psychologové, aj. 

3. Přispět k lepšímu pochopení souvislostí nadbytku a nedostatku energie v organizmu člověka ve vztahu zdravotní indispozice daného organizmu, příčinné sféře nedílné 
jednoty somatiky, psychiky, psychosomatiky a ostatních bio-psycho-sociálních faktorů na termodynamické procesy v živém lidském organizmu.

4. Umět diagnostikovat základní aktuální přechodové termodynamické stavy monitorovaného organizmu, interpretovat naměřené údaje a vyhodnotit je.

5. Sledovat aktuální termodynamické fáze organizmu nejen u těžko diagnostikovaných případů, jako je například syndrom únavy, idiopatická intolerance k prostředí, 
únavový a imunitně dysfunkční syndrom, ale i v ostatních případech, kdy je zapotřebí zjistit co nejvíce údajů o stavu vnitřního prostředí člověka a to, jak u somatických, 
tak psychosomatických i psychických zdravotních indispozic. 

6. Umět prognózovat pracovní nebo sportovní výkonnost lidského organizmu.

7. V rámci prevence umět predikovat rizika přetížení lidského organizmu, například syndrom vyhoření, aj.

8. Monitorovat aktuální proces některých patologických stavů u různých diagnóz, například u hyperaktivních osob nebo naopak u osob s nedostatkem energie, aj.

9. Zjistit nadlimitní a podlimitní hodnoty monitorovaného organizmu a zaujmout odborný přístup v rámci nasměrování člověka k pásmu optima.

10. Umět vystavit protokol s uvedením naměřených dat v grafickém nebo tabulkovém provedení.

6. 9. 2018 12
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DIAGNOSTICKÝ systém REE
VĚDA - VÝZKUM - UMĚNÍ  - ZDRAVÍ

MODUL I - DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE (DS-REE) - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu / Energetická diagnostika ARTTEST - EDA 

VZDĚLÁVÁNÍ Intercentrum Psychosomatické artterapie®, s.r.o

©

PROFIL ABSOLVENTA

1. Absolvent vzdělávacího programu  DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE získává specializaci týkající se diagnostiky termodynamických procesů vnitřního prostředí živého 
lidského organizmu v rámci svého stávajícího vzdělání v oblasti péče, prevence a ochrany lidského zdraví, kosmetiky, rehabilitace, masáží, psychologie, atp.

2. Absolvent umí využít nově získané poznatky ve svém oboru v oblasti somatiky, psychosomatiky, lidské psychiky, rehabilitace, masáží, kosmetiky, aj. 
2.1 v procesu diagnostiky REE aktuální přechodové termodynamické (dále jen energetické) fáze organizmu,
2.2 v procesu diagnostiky REE aktuální přechodové energetické fáze organizmu u jakékoliv diagnózy stanovené jiným odborným pracovníkem,
2.3 v procesu diagnostiky REE aktuální přechodové energetické fáze organizmu při obtížně diagnostikovaných stavech, 
2.4 v procesu diagnostiky aktuální přechodové energetické fáze organizmu u zánětlivých, degenerativních a poúrazových stavů.

3.  Absolvent umí posoudit stav zátěže termodynamických procesů a vyhodnotit je:
3.1 u nativního  1. měření REE/EDA ,
3.2 u opakovaného kontrolního měření REE/EDA,
3.3 při diagnostice únavového syndromu, chronického únavového a imunitně dysfunkčního syndromu
3.4 u zátěže prostředí, 
3.5 před, v průběhu a po ukončení tělesné zátěže,
3.6 před, v průběhu a po ukončení psychické zátěže,
3.7 před, v průběhu a po ukončení pracovní zátěže, 
3.8 před sportovním výkonem a predikovat následnou výkonnost organizmu sportovce,
3.9 v případech spojených s dlouhodobou zátěží organizmu, 
3.10 zná způsob, jak monitorovat aktuální energetický stav klienta v čase a statisticky jej vyhodnotit, 
3.12 zná způsob, jak predikovat pracovní výkonnost organizmu.

4.    Úspěšný absolvent vzdělávacího programu získá vysvědčení a certifikát o absolutoriu.
5. Absolventovi po ukončení programu a úspěšném složení zkoušky z teorie, praxe a zpracování samostatné písemné práce, mohou být propůjčena autorská a licenční 

práva k využití diagnostického systému REE - restaurování elektromagnetické energie člověka vycházejícího z Energetické diagnostiky ARTTEST - EDA. 
6. Absolvent je schopen samostatné odborné činnosti v oblasti diagnostiky aktuálního termodynamického stavu vnitřního prostředí živého lidského organizmu.
7. Absolvent má  možnost ve své praxi používat ochrannou známku REE - restaurování elektromagnetické energie.
8. Úspěšný absolvent má právo ve své odborné praxi využívat název - certifikovaný specialista diagnostického systému REE - restaurování elektromagnetické energie 

člověka (zkráceně - certifikovaný diagnostik REE).

6. 9. 2018
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MODUL I - DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE (DS-REE) - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu / Energetická diagnostika ARTTEST - EDA 

VZDĚLÁVÁNÍ Intercentrum Psychosomatické artterapie®, s.r.o

ROZPIS VYUČOVACÍCH HODIN
Studijní program: certifikovaný specialista diagnostického systému REE - restaurování elektromagnetické energie člověka (zkráceně: a) certifikovaný diagnostik REE b) CD-REE)
Druh studia: celoživotní vzdělávání
Forma studia: dálkové

Ročník 1.
2018/19

ROZPIS VYUČOVACÍCH HODIN DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE 
29. 9. 2018 - 24. 2.2019

Vyučovací

Výuka

zimní 
období

letní 
období hodiny

Vyuč. hod. Vyuč. hod. celkem:

Modul 1 DS-REE Diagnostika 80 16 96

z toho teorie 40 2 42

z toho odborná praxe 30 10 40

samostudium
+ zkouškové období 8 3 11

příprava k absolutoriu 0 0 0

absolutorium 0 0 0

časová rezerva 2 1 3

Hodinová dotace na jeden vyučující  den = 480´, z toho  45´/ 1 vyučovací hodina,  8 hod. x 45´ = 360´ výuky /den, oběd + přestávky = 120´

6. 9. 2018 14
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DIAGNOSTICKÝ systém REE
VĚDA - VÝZKUM - UMĚNÍ  - ZDRAVÍ

MODUL I - DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE (DS-REE) - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu / Energetická diagnostika ARTTEST - EDA 

VZDĚLÁVÁNÍ Intercentrum Psychosomatické artterapie®, s.r.o

UČEBNÍ PLÁN
Studijní program: certifikovaný specialista diagnostického systému REE - restaurování elektromagnetické energie člověka 
Druh studia: celoživotní vzdělávání
Forma studia: prezenční

UČEBNÍ PLÁN - DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE 
Ročník 1. 
2018/2019 29. 9. 2018 - 24. 2. 2019

Víkend: Dny: Termín: Dny: Čas: Hod.: Obsah výuky: Kapitoly:

1. 1. 29. září sobota 9 : 30 - 17 : 30 8 Definice + cíle modulu 1.1 - 1.9

1. 2. 30. září neděle 9 : 00 - 17 : 00 16 Geneze diagnostického systému REE/EDA 1.10 - 1.19

2. 3. 27. říjen sobota 9 : 30 - 17 : 30 24 Diagnostická sestava pro REE/EDA 2.1 - 5.1

2. 4. 28. říjen neděle 9 : 00 - 17 : 00 32 Cvičení 2.1 - 5.1

3. 5. 17. listopad sobota 9 : 30 - 17 : 30 40 Metodika REE/EDA + nativní REE/EDA 6.1 - 7.18

3. 6. 18. listopad neděle 9 : 00 - 17 : 00 48 Cvičení 6.1 - 7.18

4. 7. 15. prosinec sobota 9 : 30 - 17 : 30 56 Kontrolní měření REE/DA 8.1 - 11.8

4. 8. 16. prosinec neděle 9 : 00 - 17 : 00 64 Cvičení 8.1 - 11. 8

5. 9. 19. leden sobota 9 : 30 - 17 : 30 72 Vyhodnocení, statistika, software 12.1 - 12.10

5. 10. 20. leden neděle 9 : 00 - 17 : 00 80 Cvičení 12.1 - 12.10

6. 11. 23. únor sobota 9 : 30 - 17 : 30 88 Shrnutí, opakování, cvičení 1.1 - 13.7

6. 12. 24. únor neděle 9 : 00 - 17 : 00 96 Cvičení + Závěrečná zkouška 14.1 - 16.1

6. 9. 2018 15
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DIAGNOSTICKÝ systém REE
VĚDA - VÝZKUM - UMĚNÍ  - ZDRAVÍ

MODUL I - DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE (DS-REE) - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu vychází z verifikačních studií Energetická diagnostika ARTTEST - EDA 

VZDĚLÁVÁNÍ Intercentrum Psychosomatické artterapie®, s.r.o

Studijní program: certifikovaný specialista diagnostického systému REE - restaurování elektromagnetické energie člověka 
Druh studia: celoživotní vzdělávání
Forma studia: prezenční

CENA VZDĚLÁVACÍHO MODULU 
MODUL 1 - DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE - restaurování elektromagnetické energie člověka
Ročník 1. 2018/2019 29. 9. 2018 - 24. 2. 2019 300,- Kč/hod.

Víkend: Dny: Termín: Dny: Čas: Hod.: Obsah výuky: Kapitoly:

1. 1. 29. září sobota 9 : 30 - 17 : 30 8 Definice + cíle modulu 1.1 - 1.9

1. 2. 30. září neděle 9 : 00 - 17 : 00 16 Geneze diagnostického systému REE 1.10 - 1.19 4.800,- Kč

2. 3. 27. říjen sobota 9 : 30 - 17 : 30 24 Diagnostická sestava pro EDA 2.1 - 5.1

2. 4. 28. říjen neděle 9 : 00 - 17 : 00 32 Cvičení 2.1 - 5.1 4.800,- Kč

3. 5. 17. listopad sobota 9 : 30 - 17 : 30 40 Metodika EDA + nativní EDA 6.1 - 7.18

3. 6. 18. listopad neděle 9 : 00 - 17 : 00 48 Cvičení 6.1 - 7.18 4.800,- Kč

4. 7. 15. prosinec sobota 9 : 30 - 17 : 30 56 Kontrolní měření EDA 8.1 - 11.8

4. 8. 16. prosinec neděle 9 : 00 - 17 : 00 64 Cvičení 8.1 - 11. 8 4.800,- Kč

5. 9. 19. leden sobota 9 : 30 - 17 : 30 72 Vyhodnocení, statistika, software 12.1 - 12.10

5. 10. 20. leden neděle 9 : 00 - 17 : 00 80 Cvičení 12.1 - 12.10 4.800,- Kč

6. 11. 23. únor sobota 9 : 30 - 17 : 30 88 Shrnutí, opakování, cvičení 1.1 - 13.7

6. 12. 24. únor neděle 9 : 00 - 17 : 00 96 Cvičení + Závěrečná zkouška 14.1 - 16.1 4.800,- Kč

96 x 300 Cena celkem 28.800,- Kč
Platbu je možné po předchozí oboustranně odsouhlasené dohodě provést na 6 splátek vždy před zahájením termínu výuky po 4.800,- Kč na účet u Komerční banky. Po 
ukončení plateb a výuky Vám do 1 týdne bude vystavena faktura na celou zaplacenou částku ve výši 28.800,- Kč. V ostatních případech je zapotřebí uhradit celou finanční 
částku ve výši 28. 800,- Kč

Číslo účtu:  107-736 0520247/0100          v. s. : zahájení termínu výuky (např.: 29092018)                s. s. : Vaše datum narození (např.: 29082019)
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PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU
PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Název: MODUL I - Diagnostický systém REE (DS-REE) restaurování elektromagnetické energie člověka 

Stav programu: přijímací řízení  - probíhá

Zaměření programu: Monitorování termodynamických procesů v živém lidském organizmu prostřednictvím diagnostického systému Energetická 
diagnostika ARTTEST - EDA

Pořadatel: Intercentrum Psychosomatické artterapie, s.r.o., výzkumně-vzdělávací a poradenské zařízení
Firma je vedena Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 169148
IČ: 24726087               DIČ: CZ24726087
e-mail: info@icpa-vvz.eu
GSM: +420 602 266 098 

Způsob výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Charakteristika programu: Teoretické a praktické dovednosti potřebné ke stanovení základního přechodového termodynamického stavu a jeho fází 
monitorovaného organizmu

Studijní obor: Diagnostický systém REE - restaurování elektromagnetické energie člověka

Podmínky přijetí zájemců: 1. Ukončení středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání

2. Přednost mají uchazeči se zaměřením stávajícího vzdělání na oblast péče, prevence a podpory lidského zdraví, krásu,
rehabilitaci, osobní rozvoj, pracovní a sportovní činnost, atp.

3. Uzavření smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám na území ČR, která je kryta pojistnou 
smlouvou s minimální výší plnění pro jednu pojistnou událost 500.000,- Kč po celou dobu trvání účasti na 
vzdělávacím programu (cca na 6 měsíců).

4. Včasné zaplacení finančního poplatku před zahájením vzdělávacího programu

Splnění podmínek se dokládá:
- ověřenou kopií dosaženého nejvyššího vzdělání (maturitní vysvědčení nebo diplom z vysoké školy) spolu s přihláškou,
- ověřenou kopií živnostenského listu nebo jiným oprávněním k výkonu stávajícího pracovního zaměření,
- ověřenou kopií o uzavření smlouvy o odpovědnosti za škodu (jedná se o preventivní opatření, v případě potřeby zajistíme)
- kopii dokladu o zaplacení vzdělávacího programu.

mailto:info@icpa-vvz.eu
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GARANT A MÍSTO

Garant programu: Ak. mal. Jiřina Průchová  
(hlavní řešitelka verifikačních studií Psychosomatická artterapie, Energetická diagnostika ARTTEST - EDA a autorka diagnosticko-terapeutického  systému REE -
restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu)

Pracoviště garantující vzdělávací program: Intercentrum Psychosomatické artterapie, s.r.o. 
výzkumně-vzdělávací a poradenské zařízení

Firma je vedena Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 169148
IČ: 24726087               DIČ: CZ24726087
www.icpa-vvz.eu, www.cfids-help.org
e-mail: info@icpa-vvz.eu
GSM: +420 602 266 098 

Pracoviště: Kamelova 3260/1, 106 00 Praha 10

TERMÍN A DÉLKA STUDIA

Zahájení: 29. září 2018

Ukončení programu: 24. únor 2019

PODROBNOSTI O ROZVRHU

viz rozpis vyučovacích hodin

viz učební plán

POPLATKY A FINANCOVÁNÍ

Výše poplatku za absolvování programu: 28.800,- Kč

PŘIHLÁŠKA

viz samostatný list

http://www.icpa-vvz.eu/
http://www.cfids-help.org/
mailto:info@icpa-vvz.eu
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MODUL I - DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE (DS-REE) - restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu vychází z verifikačních studií Energetická diagnostika ARTTEST - EDA 

VZDĚLÁVÁNÍ Intercentrum Psychosomatické artterapie®, s.r.o.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Jméno: ………………………………………………………. Příjmení:………………………………………………………. Titul:………………………………………. Datum narození: ……………………………………………..………

Kontaktní adresa:  Ulice:…………………………………………………….. č.p.:…………………………….  Město:………………………………….…………………………………………  PSČ: …………………………………………

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….  Telefon/Mobil: ……………………………………….
Krátké zdůvodnění, proč máte zájem se vzdělávacího programu zúčastnit:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Společně s přihláškou zašlete:
- ověřenou kopii dosaženého nejvyššího vzdělání (maturitní vysvědčení nebo diplom z vysoké školy) nebo ověřenou kopii živnostenského listu po případě jiné oprávnění 

k výkonu svého stávajícího pracovního zaměření,
- ověřenou kopii o uzavření smlouvy o odpovědnosti za škodu na dobu vzdělávacího programu (jedná se o preventivní opatření, v případě potřeby zajistíme),
- kopii dokladu o zaplacení vzdělávacího programu.

Poznámka: V případě jakýchkoliv dotazů volejte GSM: +420 602 266 098, v čase od 8:30 do 9:30 hod.

Datum: ………………………………………………………………………………..  Váš podpis:………………………………………………………..

Termín výuky: 29. 9. 2018 - 24. 2. 2019

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete co nejdříve na:
e-mail:  info@icpa-vvz.eu nebo poštovní adresu: Jiřina Průchová, Intercentrum Psychosomatické artterapie®, s.r.o., Kamelova 3260/1, 106 00 Praha 10

Studijní program: certifikovaný specialista diagnostického systému REE - restaurování elektromagnetické energie člověka
Druh studia: celoživotní vzdělávání
Forma studia: prezenční

6. 9. 2018
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