Propozície k semináru

BREUSSOVA MASÁŽ
Je to masáž, ktorú zostavil prírodný liečiteľ Rudolf Breuss (1899 – 1990), pochádzajúci z Rakúskej Bludensee.
Breussova masáž je ideálna ako príprava na mobilizáciu v oblasti chrbtice a kĺbov Dornovu metódu (nasleduje v
samostatnom kurze), ale môžeme ju zaradiť aj ako samostatný prvok v našej praxi, hodí sa k doplneniu akejkoľvek
metódy s ktorou už v masérskej praxi pracujeme.
Je vhodná na uvoľňovanie zatuhnutého, napnutého svalstva, má veľký význam ako preventívne ošetrenie s
účinkom predchádzania výraznejších problémov s chrbticou, ako jedna z mála výrazne podporuje výživu
medzistavcových platničiek použitím ľubovníkového oleja (třezalka) a magnetizačných hmatov..
Pri výrazných bolestivých problémoch, ako napr. ischialgia je táto masáž väčšinou jedinou metódou, ktorú pacient
znesie a zároveň pomocou tejto terapie môžu byť jeho platničky regenerované a dochádza k optimalizácii stavu.

Absolvovanie kurzu Breussova masáž je podmienkou pri zápise na Dornovu metódu !
Termín:

12.04. – 14.04. 2019

Lektor: DiS. Pavla Elisabeta KLEINOVÁ - fyzioterapeut
Miesto konania: učebňa masérskej školy REMINY, Kollárova 715/64,039 01 Turčianske Teplice.
Časový harmonogram seminára:
Piatok 12.04.2019 09.00 – 10.00 prezentácia
10.00 – 12.00 úvodná prednáška a praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Sobota 13.04.2019 09.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Nedeľa 14.04.2019 09.00 – 12.00 praktické cvičenia
12.00 – 13.00 odovzdanie osvedčení

Časové údaje hodín (prestávka na obed a koniec výučby) sú orientačné a môže dôjsť k posunu jednotlivých časov.
Cena kurzu:

kurzovné

160,- €

Pre absolventov Základného masérskeho kurzu v masérskej škole REMINY

100,-€

Platba: Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe do kurzu.
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,
Doprava je individuálna.
Možnosť príchodu do Turčianskych Teplíc
vlakom – stanica je cca 10min. chôdze od masérskej školy REMINY,
autobusom – zastávka je cca 10min. chôdze od od masérskej školy REMINY,
autom.

Doporučujeme si vziať pohodlné (masérske alebo športové) oblečenie, prezuvky, uterák, písacie potreby. Počas
seminára bude možnosť si zakúpiť potrebný materiál (ľubovníkový olej, papier a pod.)

Výuka praxe prebieha vo dvojiciach formou vzájomnej masáže, takže každý masíruje a taktiež každý na sebe pocíti
účinky masáže.
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
Kontakt na nás: Masérska škola REMINY s.r.o., Kollárova 715/64, 039 01 Turčianske Teplice
mobil: 0917 128 155, 0904 561 900, telefón: 041 553 2553, fax: 041 552 3282,
Počas seminára nebude dovolené fotografovať ani vyhotovovať audio alebo video záznam.
Fotografie bude výhradne zabezpečovať masérska škola REMINY a tieto budú absolventom seminára k dispozícii.
email: eva@reminy.sk

www.reminy.sk

ostatné informácie aj možnosť prihlásenia nájdete na https://www.reminy.sk/masersky-kurz/breussova-masaz/

