Masérska škola akreditovaná Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vás srdečne pozýva na masérsky kurz

Dornova metóda II.
Pokračovanie metódy Dietra Dorna. Je to spôsob, ako môžeme veľmi efektívne a jemne korigovať vysunuté
stavce, skoliotické vybočenie chrbtice, boľavé ramená, bedrové kĺby, kolená atď.
Dornova metóda sa úspešne používa v podstate na všetky problémy a bolesti s kĺbmi a chrbticou. Ide o to, že
problémy, ktoré nás trápia, sú už druhotné. Prvotná príčina všetkých posunutých kostí alebo stavcov sa dá v
naprostej väčšine prípadov hľadať vo vysunutom bedrovom kĺbe, ktorý "nesedí" v bedrovom puzdre tak, ako by
mal, a kvôli tomu sa vlastne rozloží celá kostná stavba.

Absolvovanie seminára je podmienené absolvovaním kurzu Breussova masáž a Dornova metóda I. !
Termín: 12.

– 14.01. 2020

Odborný garant a lektor:

DiS. Pavla Elisabeta Kleinová

Miesto konania: učebňa masérskej školy REMINY, Kollárova 715/64,039 01 Turčianske Teplice
Časový harmonogram seminára:
Nedeľa 12.01.2020 09.00 – 10.00 prezentácia
10.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Pondelok 13.01.2020 09.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Utorok 14.01.2020 09.00 – 12.00 praktické cvičenia
12.00 – 13.00 odovzdanie osvedčení

Cena: kurzovné

260,- €

Pre absolventov základného masérskeho kurzu Klasickej masáže v masérskej škole REMINY je cena

110,- €

Platba: Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe do kurzu.
Priniesť so sebou: Prezuvky, biele masérske oblečenie (nohavice alebo sukňu, voľné tričko ), písacie
potreby.
Výuka praxe prebieha vo dvojiciach formou vzájomnej masáže, takže každý masíruje a taktiež každý na sebe pocíti účinky
masáže.

Ubytovanie a stravovanie: Záujemci si zabezpečujú individuálne podľa vlastných možností a nárokov.
Doporučujeme volať súkromné penzióny:

Adriana Petrovičová Jarmila Baníková Ľubica Harkabusová Mgr. M. Zvozilová -

0905 780 288
0915 417 095
0907 313 948
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, telefón: 041 553 2553,
Ak máte záujem absolvovať kurz, môžete použiť ONLINE objednávací formulár na našej stránke.
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

