Vás srdečne pozýva na masérsky kurz

Masáže a liečba
drahými 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. Masáž praktikovaná s pomocou drahých kameňov v sebe
spája účinky masáže samotnej, ako aj liečivú a harmonizujúcu silu kryštálov. Je to najlepší spôsob ako precítiť liečivé účinky
drahých kameňov.
Podľa toho, ako drahé kamene používame a aký druh kameňa zvolíme, pôsobíme na rôznych rovinách: telesnej, duševnej
a duchovnej a tým dosiahneme ovplyvnenie človeka ako celku.
Na tomto seminári sa naučíte základné vedomosti o kryštáloch, ich účinkoch, tvaroch, ako súvisia s energetickými dráhami
(meridiánmi), ako súvisia s čakrami, ako sa využívajú vo FENG ŠUEJ, ako sa o ne starať a podľa čoho ich vyberať.
Naučíme sa rôzne techniky masáže pomocou kryštálov, ako intuitívna masáž, technika UNWINDING – rozmotanie napätia,
blokád a posuny rôznych štruktúr (sval, šľacha, koža, stavec, orgán, atď.), masáž vitálneho tela a využitie drahých
kameňov v reflexoterapii.

Tento seminár je vhodný pre všetkých – laikov, masérov, kozmetičky, atď.
Termín: 31.01.

– 04.02. 2019

Odborný garant a lektor:
Dis. Pavla Kleinová, diplomovaný fyzioterapeut
Miesto konania: učebňa masérskej školy REMINY, Kollárova 714/64, Turčianske Teplice,
Časový harmonogram seminára:
Štvrtok 31.01.2019 09.00 – 10.00 prezentácia
10.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Piatok 01.02.2019 až Nedeľa 03.02.2019
09.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Pondelok 04.02.2019 09.00 – 13.00 praktické cvičenia
13.00 – 14.00 odovzdanie osvedčení

Cena: kurzovné

200,- €

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

150,- €

Platba: Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe do kurzu.
Priniesť so sebou: Biele masérske oblečenie (pohodlné nohavice alebo sukňu, voľné tričko, sandále...),
osušku, dva uteráky, 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.
Ubytovanie a stravovanie: Záujemci si zabezpečujú individuálne podľa vlastných možností a nárokov.
Doporučujeme volať súkromné penzióny:

Ak máte záujem absolvovať kurz, môžete použiť
ONLINE objednávací formulár na našej stránke.

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

0905 780 288
0915 417 095
0907 313 948
0903 120 674

email: eva@reminy.sk

www.reminy.sk

