
KURS IRYDOLOGII 
 

Irydologia - nauka o tęczówce oka. Określa stan naszego organizmu, mówi o 

predyspozycjach do niektórych chorób, zawartości toksyn, przebytych 

chorobach, zagrożeniach. 

 

Lek. Med. Aliona Morka - urodzona w Związku Radzieckim, w 

mieście Norylsk - najbardziej na północ położonym mieście 

świata. W roku 1985 rozpoczęła studia w Państwowej 

Akademii Medycznej ze specjalizacją pediatria, w syberyjskim 

mieście Tjumień - stolicy największego okręgu współczesnej 

Rosji. Po zakończeniu studiów medycznych zamieszkała w 

Polsce. Irydologią zajmuje się od kilkunastu lat, przyjęła ponad 

20 000 pacjentów. Ma udokumentowane setki przypadków, 

kiedy rozpoznanie irydologiczne zostało następnie 

potwierdzone w odpowiednio wcześnie przeprowadzonych 

badaniach klinicznych.  

 

 

1. TERMIN KURSU  
Drugi weekend miesiąca od stycznia 2023 roku 

 

2. KONTAKT 
Aliona Morka   733 288 999  

 lub  

Dorota Pachnik   691 515 216   

 

3. MIEJSCE KURSU 

Rybnik Izba Rzemieślnicza  

 

4. CENA  

1 szkolenie – weekend  1100zl  

 
  



5. PLAN KURSU 
 
1.Zapoznanie się z uczestnikami 
Irydologia, znaczenie w rozwoju medycyny alternatywnej. 
Historia rozwoju.  
Najważniejsze autorytety w różnych okresach. 
Irydologia w Polsce.  
Znani irydolodzy, ich prace. 
Czym się zajmują irydolodzy. 
Budowa oka.  
Budowa tęczówki.  
Różnorodność genetyczna.  
Mapa Tęczówki.  
Historia map irydologicznych.  
Pytania, odpowiedzi. 
Zadania domowe. 
 
2. Sprawdzanie zadań domowych (powtórka materiału) 
Strefy tęczówki.  
Kolory i ich znaczenie. 
Struktura tęczówki - podstawa analizy.  
Różnice klasyfikacji w różnych szkołach światowych.  
Próby oceny struktur na przykładzie zdjęć. 
Pytania, odpowiedzi. 
Zadania domowe. 
 
3. Sprawdzanie zadań domowych(powtórka materiału) 
Kolejność analizy irydologicznej-podstawa prawidłowej oceny. 
Podtypy tęczówki. 
Od czego zależy sukces analizy irydologicznej? 
Typy pacjentów.  
Klasyfikacja znaków irydologicznych.  
Próby oceny tęczówek na poziomie zdobytych doświadczeń. 
Pytania, odpowiedzi. 
Zadania domowe. 
 
4. Sprawdzanie zadań domowychn(powtórka materiału) 
Znaki irydologiczne.  
Poszczególne znaczenie każdego znaku.  
Wyszukiwanie znaków, próby interpretacji. 
Pytania, odpowiedzi. 
Zadania domowe. 



 
5. Sprawdzanie zadań domowych(powtórka materiału) 
Anatomia układu oddechowego.  
Podstawowe jednostki chorobowe układu oddechowego. 
Mapa irydologiczna układu oddechowego.  
Znaki irydologiczne przy chorobach układu oddechowego. 
Próba analizy na konkretnych przykładach. 
Pytania, odpowiedzi. 
Zadania domowe. 
 
6. Sprawdzanie zadań domowych (powtórka materiału) 
Powtórka materiału.  
Anatomia układu pokarmowego.  
Podstawowe choroby układu pokarmowego.  
Mapa irydologiczna układu pokarmowego.  
Znaki irydologiczne układu pokarmowego. 
Próby analizy irydologicznej na konkretnych przykładach.  
Pytania, odpowiedzi.  
Zadania domowe.  
 
7. Sprawdzanie zadań domowych (powtórka materiału)  
Powtórka materiału.  
Anatomia układ moczowego i płciowego. 
Podstawowe choroby. 
Mapa irydologiczna układu moczowo-płciowego. 
Znaki irydologiczne.  
Próby analizy na konkretnych przykładach. 
Pytania, odpowiedzi.  
Zadania domowe.  
 
8. Sprawdzanie zadań domowych (powtórka materiału) 
Powtórka materiału.  
Anatomia układu nerwowego i układu krążenia.  
Podstawowe choroby.  
Mapa irydologiczna układu nerwowego i układu krążenia.  
Znaki irydologiczne.  
Próby analizy na konkretnych przykładach.  
Pytania, odpowiedzi.  
Zadania domowe.  
 
9. Sprawdzanie zadań domowych (powtórka materiału) 
Powtórka materiału.  
Układ hormonalny.  



Anatomia.  
Podstawowe naruszenia układu hormonalnego. 
Mapa irydologiczna układu hormonalnego. 
Znaki irydologiczne.  
Próby analizy na konkretnych przykładach. 
Pytania, odpowiedzi.  
Zadania domowe.  
 
10. Podsumowanie.  
Pytania , odpowiedzi.  
 
Egzamin 
Wydawanie dyplomów 
 


