
Škola dlhovekosti. 
Sú to štyri roky, čo sa MUDr. Andrea Gáži  rozhodla odkloniť od západnej medicíny, aby prijala nové 
pravdy svojho života. Na osobnom príklade si najskôr otvorila prvý raw shop Zelené Slnko a teraz 
spúšťa nový projekt – Škola dlhovekosti, s viac než netradičným prístupom k človeku.  
Poznatky a skúsenosti získala svojim osobným prechodom na nový životný štýl, a neskôr dvojročným 
štúdiom na Akadémii léčivé výživy v Prahe.  
Škola dlhovekosti má viacero ponúk.  
V prvom rade sa zameriava na dlhodobú 10 mesačnú školu premeny, určenú pre každého, ktorý má 
záujem zmeniť svoje stravovacie návyky bez obmedzení a s vysokoodborným dohľadom nielen 
samotnej majiteľky MUDr. Andrei Gáži, ale aj pod dohľadom niekoľkých lektorov, prevažne 
spolupracujúcich s Akadémiou léčivé výživy. Prioritnou úlohou ročnej školy premeny je nájsť pre 
každého študenta najvhodnejšie stravovacie návyky podľa jeho originálneho konštitučného tipu. K 
tomu je potrebné oboznámenie sa nielen teoreticky , ale aj prakticky v kuchyni, so všetkými 
stravovacími smermi, ako je tradičná čínska medicína, ajurvéda, makrobiotika, živá strava RAW, 
oboznámenie sa s bylinami z divokej prírody, z našich záhrad a jeho účinkami, ale aj základné 
pochopenia psychosomatických súvislostí s našim zdravím. K zmene životného štýlu dochádza oveľa 
pohodlnejšie pochopením socio rozvoja, čo škola takisto ponúka počas celého štúdia , končiac 
intenzívnym víkendovým motivačným pobytom , v prostredí prírody.  
Pre tých, ktorým dlhodobé štúdium nevyhovuje, škola dlhovekosti ponúka možnosť objednania 
jednotlivých kurzov a prednášok. Ich ponuka je veľmi bohatá a neustále sa rozširuje. Prednášky a kurzy 
nie sú zamerané len na stravu, ale aj na duševný rozvoj človeka, ktorý neodmysliteľne patrí k 
úspešnému zvládnutiu prechodu na nový , zdravý životný štýl.  
Neodmysliteľnou súčasťou projektu školy dlhovekosti je možnosť osobných individuálnych konzultácií, 
pre všetkých, ktorí chcú zažiť vo svojom živote zmenu, začínajú postupne meniť seba a naučia sa 
spoznávať svoje telo a dušu. Všetko so všetkým súvisí a naše telo je jeden celok. MUDr. Andrea Gáži 
poskytuje 
ucelený pohľad na zdravú výživu a životný štýl, od prevencie chorôb až po riešenie problémov , ktorý 
vedie k trvalej zmene. 
Naučí vás aké jedlo máte vkladať do úst, aby bolo vašim liekom a vy ste mohli žiť plnohodnotný život. 
Ako načúvať svojmu telu a rozpoznávať jeho potreby.  
Z pohľadu majiteľky najúčinnejšie a zároveň najlepšie dosiahnutie trvalej zmeny životného štýlu je 
možné dosiahnuť vtedy, ak sa so zmenou stotožní celá rodina. Pre takéto prípady je pripravený 
špeciálny individuálny program pre jednotlivé rodiny.  
Škola dlhovekosti podporuje združovanie ľudí podobného zamerania formou stretávania sa v 
priestoroch školy, kde sú pripravené napríklad filmové večere, spoločenské hry a podobne. Pre tých 
najvernejších je pripravená výhodná klubová karta Zelené Slnko. 
Neodmysliteľnou súčasťou pri zmene stravovacích návykov je aj zmena nákupného košíka. V tomto  
projekte Zelené Slnko ponúka široký výber potravín vo svojom EKO obchode, hneď vedľa školy. Každá 
jedna položka je prísne vyberaná samotnou majiteľkou, tak aby neobsahovala žiadne živočíšne zložky, 
žiadne rafinované cukry, transmastné kyseliny, umelé farbivá a chemické konzervanty, či palmový olej. 
Nie je preto  BIO obchodom, ale obchodom so skutočne zdravými potravinami, drogériou, kozmetikou 
priamo od lekára, aj s ponukou kváskových chlebíkov , či Raw dezertov. 
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