reminy
Vás srdečne pozýva na masérsky kurz

Masáž lávovými kameňmi
Liečba drahými kameňmi pochádza už z dôb bájnej Atlantídy. Indická medicína nám priniesla liečbu
a harmonizáciu čakier pomocou drahých kameňov a čínska medicína systém meridiánov. Za terapiu
lávovými kameňmi vďačíme indiánskym a sibírskym šamanom. A práve prepojenie všetkých týchto
techník je náplňou tohto kurzu - Masáž prevádzaná pomocou teplých lávových kameňov, Masáž
prevádzaná pomocou studených kameňov, Masáž prevádzaná prekladaním studených a teplých kameňov,
Harmonizácia čakier pomocou krištáľov a polodrahokamov
Tento seminár je vhodný pre masérov, fyzioterapeutov a rehabilitačných pracovníkov ako nadstavba
a rozšírenie možností terapeutického pôsobenia
Termín: 25.10. – 29.10. 2022
Odborný garant a lektor: Jozef Gežo, riaditeľ masérskej školy Reminy
Dis. Pavla Elisabeta Kleinová, diplomovaný fyzioterapeut
Miesto konania: učebňa masérskej školy REMINY, Kollárova 714/64, Turčianske Teplice
Časový harmonogram seminára:
Utorok 25.10.2022

09.00 – 10.00 prezentácia
10.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Streda 26.10.2022 až Piatok 28.10.2022
09.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Sobota 29.10.2022
09.00 – 13.00 praktické cvičenia
13.00 – 14.00 odovzdanie osvedčení

Cena: kurzovné 500,-

€

Pre absolventov Základného masérskeho kurzu v masérskej škole REMINY je cena

300,- €

Platba: Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe do kurzu.
Priniesť so sebou: Biele masérske oblečenie (pohodlné nohavice alebo sukňu, voľné tričko, sandále...),
4 malé uteráky a 4 veľké osušky, písacie potreby, domáce oblečenie.
Výuka praxe prebieha vo dvojiciach formou vzájomnej terapie, takže každý masíruje a taktiež je každý masírovaný.

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

Adriana Petrovičová Jarmila Baníková Mgr. M. Zvozilová Marika Miazdrová -

0905 780 288, 043 492 2156
0915 417 095, 043 492 3495
0903 120 674, 043 492 3351
0907 241 978

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,
Ak máte záujem absolvovať kurz, môžete použiť
ONLINE objednávací formulár na našej stránke.
email: eva@reminy.sk

www.reminy.sk

