
 
 
Заповядайте на курс по  
 

СУ ДЖОК ТЕРАПИЯ 
 
 

17 – 18 ноември 2012 г 
20 учебни часа 

С водещ на курса 

 

Върбина Димитрова 

Дипломиран Су-Джок терапевт и преподавател към Международната 
Асоциация по Су Джок терапия. 

 

Програма 

СТАНДАРТНИ СИСТЕМИ НА СЪОТВЕТСТВИЕ ВЪРХУ РЪЦЕТЕ И 
КРАКАТА 

Курсът е посветен на изучаването на стандартните системи на 
съответствие: основна система, система „насекомо”, 
система”животно, универсална система при главоболие, точки на 
реанимация за оказване на помощ в спешни ситуации и др. 
Запознаване със закономерностите на проекция на частите на 
тялото и вътрешните органи. Отделя се голямо внимание на 
усвояването на практични навици. Изучават се различни методи на 
въздействие: 

1.  Видове масаж и тяхното приложение 
2.  Използване жизнената енергия от живата биологична 

структура на семената,апликирайки ги върху точките и зоните 
на съответствие 

3. Целенасочено възползване от силата на магнитите и 
металните звездички в това число и магнитните полюси 
разположени на върха на пръстите ни 

4. Ще се научим как убедително да работим с лечебната енергия 
на цветовете изхождайки от Теорията на петте елемента 



5. -Ще се докоснем до магията на 
полускъпоценните камъни, как удачно 
да подбираме подходящите, в 
зависимост от индивидуалните 
особености, енергетичната 
конституция и състоянието на 
отделните органи.  

6. Моксотерапията при хронични 
заболявания,умора,за повишаване на 
имунна система,при грипни 
инфекции,стрес и др. 

 
 
Място на провеждане  – офис ЦЗО 
„Едикта” 
Начало – 9,30ч 

Такса –  130 лв. – при плащане до 5 дни преди датата на 
семинара 
   150 лв – в деня на провеждане на семинара. 
  110 лв – такса за студенти  (срещу документ) 
 

Плащане – в офиса или по банкова път 

 

NB! Ако правите плащане по банков път, трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
да се обадите в офиса и да оставите данни за фактура и телефон 
за контакт!!! 

Имайте пред вид, че понякога банковите преводи се бяват с 3-4 
дни. 

 

Банкова сметка: 

„ЕДИКТА” ООД ,  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми km   
IBAN:  BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;  
BIC код: UNCRBGSF 
Основание – Курс Су Джок  - І модул 
 



Върбина Димитрова е дипломиран Су Джок терапевт и 
преподавател към Международната Асоциация по су джок терапия. 
Лекторът на курса има огромен опит и знания, почерпени от 
дългогодишна практика. 

От 1997 г. до 2004 е преминала пълен теоретически и практически 
курс на обучение в Су Джок академията в град Москва, където е 
завършила и ирисова диагностика и фитотерапия . Ученичка на 
проф. Пак Дже Ву, създателят на су джок терапията. Има завършен 
преподавателски курс за всички нива по Су Джок терапия. Работила 
е в Москва по време на обучението си, Германия-пет години години 
в т.ч. и  в детска неврологична клиника , където е упражнявала 
знанията си по ирисова диагностика, Бахова терапия, 
рефлексотерапия, фитотерапия и су джок терапия. Провела е 
курсове в страната и чужбина - Германия, Македония, Италия, в 
това число и в института Едгар Кейси в западна Вирджиния, САЩ.  
Практикува в България, Русия, Германия, Италия, Македония, 
Гърция, Швейцария. Върбина Димитрова е съучредител и 
заместник-председател на Асоцияция „Су Джок терапия” в 
България. Член и преподавател към международната асоциация по 
Су Джок терапия и представител на академията по Су Джок терапия 
гр.Москва у нас до 2004г, 

Преминала е пълен курс на обучение по Терапията на др.Бах ,при 
др.Господинов от 1992г. 

Има завършен курс по ирисова диагностика през 1995г в здравен 
кабинет Дар и през 2002 г.в медицински институт гр.Москва,като 
следдипломна квалификация за лекари. Повече информация  за 
лектора на курса може да откриете на уеб сайт 
www.sujok.bulplam.com. 

Малко история: 

Проф.Пак Дже Ву за пръв път в историята на човечеството 
посвещава живота си на идеята да обедини древните знания на 
изтока и да ги съпостави със знанията на западната медицина. 

Роден е в Южна Корея,което обяснява наименованието на 
терапията,”СУ”-на корейски език е длан,а„ДЖОК” - стъпало.Върху 



тях се намират високо ефективни точки,съответствуващи на всички 
органи и части на тялото.Те са разположени в строго определен 
порядък и отразяват в умален вид анатомическия строеж на 
човешкият организъм.Върху дланите можем да открием пултове за 
синхронизирано управление на всички системи в човешкото тяло. 

Човекът е сложна,но пък съвършено организирана 
микровселена,която се намира в непрекъснат обмен на 
информация,енергия и материя. 

Като част от Вселената той обединява Дух,разум,емоции,системи от 
органи,тъкани,части на тялото,клетки.Тук влизат физически и 
метафизически системи.Ежедневния стрес,динамичния начин на 
живот водят до нарушаване на нормалния обмен между тях и след 
време се появяват различни заболявания. 

Съгласно китайската медицина различните емоции и психически 
състояния:гняв,радост,тревога,тъга,страх ,обида ,стрес,нервно 
напрежение,депресия и др.са свързани със съответните 
меридиани,които пък от своя страна обезпечават в енергийно 
отношение органите и частите на тялото.Това обяснява, как 
подтиснатия гняв влияе отрицателно върху нормалните функции на 
черния дроб,колко разрушителен може да се окаже след време 
страха за бъбреците,каква е връзката между дихателна 
система,дебело черво с тъгата и депресията и т.н. 

Имайки знанията от Теорията на Петте елемента,които влизат в 
процеса на обучение по Су Джок терапия,ние можем своевременно 
да предприемем адекватни мерки и съвсем осъзнато да корегираме 
психоемоционалното състояние,за да запазим физическото си тяло 
в добро състояние. 

Проф.Пак Дже Ву откривайки стандартната система на 
съответствие върху дланите и ходилата,по пътя на логиката 
пренася меридианите и чакрите там.Имайки знанията за 
диагностика по петте елемента ,можем целенасочно да коригираме 
в количественно отношение енергията на 
меридианите.Принадлежащите им точки ни дават възможност да 
извършваме така нареченото метафизично въздействие и по този 
начин да постигнем хармоничен баланс между трите нива 
:физическо ,емоционално и ментално. 

Проф.Пак Дже Ву не е пренебрегнал и достиженията на Индийската 
медицина .Всички чакри разположени върху вертикалната ос,можем 



да ги открием върху проекцията и в основна система на 
съответствие,аналогично и в система”насекомо”. 

Стройната енергетична система на пирамидите в Египет проф.Пак 
Дже Ву използва за да обедини знанията за меридианите от 
Китай,за чакрите от Индия,за да си обясним тази сложна енергийна 
саморегулация и взаимодействие на човека с околната среда.Той 
разглежда в енергийно отношение човека ,като две пирамиди 
долепени с основите си на ниво диафрагма.Двата им върха са 
разположени по вертикалната ос в крайните точки (съответно т.бай 
хуей и ин хуей),а останалите ъгли са в крайните точки по 
фронталната и сагитална ос (това са така наречените от него 
външни чакри). „Диамантната“ универсална енергийна система е 
стабилна,както е стабилна структурната решетка на кристала.Тук 
откриваме засекретеното знание за човека ,как се 
самовъзстановява при умора,операция и др. след сън и почивка. 

В началото на развитието си Су Джок терапията включва 
стандартни системи на съответствие върху дланите и стъпалата и 
методи на въздействие.По късно разработва стройна система от 
метафизични знания в чийто състав влизат:закон Хомо-
Хетеро,теория Триначалие,теория 8 ки,теория 6ки-меридиани и 
чакри,ставни меридиани,спирална енергетична система,диамантна 
енергетична система,емоционално и ментално лечение,лечение по 
енергия на времето и 
пространството,хронопунктура,скалпакупунктура,аурикулотерапия,к
линична патология,”М” частици,ирисова диагностика,пулсова 
диагностика,неинвазивни методи на въздействие. 

Су Джок терапията ни дава възможности за различни видове 
диагностика:мускулна диагностика, диагностика по датата на 
раждане, апликационна диагностика, регионална диагностика, 
диагностика по 6 Ки, диагностика по време, пространственна 
диагностика, пулсова диагностика и др., което ни дава възможност 
за своевременен и правилен подбор на методите на въздействие и 
получаване на желания резултат. 

Оннури медицината е приложение на различни методи на 
диагностика и въздействие, основаващи се на единна теория.Тя 
включва в себе си и Су Джок терапията. 

Оннури медицината е нов поход върху етиологията и патогенезата 
на заболяванията.Универсалността на теорията е ключа към 
разбиране на механизмите за развитие на различните патологични 



процеси в организма на човека и следователно намиране на 
правилния подход към лечението на тези заболявания. 


