Propozície k semináru

Reflexológia chodidla II.
Táto prastará technika je založená na koncepte systému doktora Williama Fitzgeralda. Desať samostatných
energetických prúdov - päť na každej polovici tela - cirkuluje medzi hlavou a prstami nôh a rúk. Tieto prúdy tečú v
pozdĺžnych líniách nazvaných zóny. V týchto zónach ležia všetky telesné orgány, svaly a kosti. Nemecká
reflexologička Hanne Marquardtová toto delenie upresnila a ľudské telo rozdelila na tri priečne zóny. Na takéto
plôšky a zóny je rozdelené aj chodidlo, kde sa premieta celé ľudské telo. Cez tieto príslušné plôšky na chodidle sa
dá veľmi presne diagnostikovať, ale aj liečiť príslušný zdravotný problém človeka. Na druhom seminári Reflexológia chodidla II. sa zaoberáme vnútornými orgánmi a ich harmonizáciou podľa tradičnej
čínskej medicíny.

Tento seminár je pokračovaním Reflexológie chodidla I. a je zameraný na harmonizáciu vnútorných
orgánov podľa čínskeho pentagramu. Účasť je podmienená absolvovaním Reflexológie chodidla I.
Termín: 25.11. – 27.11. 2019
Odborný garant a lektor: Jozef Gežo, Mgr. Andrej Kostúr
Miesto konania: Učebňa masérskej školy REMINY, Kollárova 715/64, Turčianske Teplice
Časový harmonogram seminára:
Pondelok 25.11.2019

Utorok 26.11.2019
Streda 27.11.2019
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10.00 prezentácia
12.00 praktické cvičenia
18/19.00 praktické cvičenia
12.00 praktické cvičenia
18/19.00 praktické cvičenia
12.00 praktické cvičenia
13.00 odovzdanie osvedčení

Na seminári je možnosť si zakúpiť originálne plagáty Reflexológia chodidla s názorným vyobrazením reflexných plôch a Päť prvkov podľa
tradičnej čínskej medicíny

Cena: kurzovné

200,- €

Pre absolventov kurzu Klasickej a športovej masáže v masérskej škole REMINY je cena

100,- €

Platba: Kurzovné sa platí pri nástupe do kurzu.
Priniesť so sebou: Prezuvky, biele masérske oblečenie (nohavice alebo sukňu, voľné tričko alebo košeľu,
obuv,...), písacie potreby.

Výuka praxe prebieha vo dvojiciach formou vzájomnej reflexnej terapie, takže každý reflexne pôsobí a taktiež
každý na sebe pocíti účinky reflexnej terapie.
Ubytovanie a stravovanie: Záujemci si zabezpečujú individuálne podľa vlastných možností a nárokov.
Doporučujeme súkromné penzióny:
Adriana Petrovičová - 0905 780 288
Jarmila Baníková 0915 417 095
Ľubica Harkabusová - 0907 313 948
Mgr. M. Zvozilová 0903 120 674,
Kontakt na nás: Masérska škola REMINY s.r.o., Kollárova 715/64, 039 01 Turčianske Teplice
mobil: 0917 128 155, 0904 561 900,
Ak máte záujem absolvovať kurz, je potrebné vyplniť a odoslať ONLINE objednávací formulár na našej stránke.
Taktiež je možné sa prihlásiť emailom na adresu eva@reminy.sk
Nakoľko kurzy sú vo veľkom predstihu obsadené, zaradený do kurzu budú len skutočne vážny záujemci, ktorí
poslali prihlášku, a boli kontaktovaní formou SMS, emailom, prípadne telefonicky.
email: eva@reminy.sk ,
www.reminy.sk

