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

Vás srdečne pozýva na masérsky kurz

Japonská masáž

SHIATSU Zen

SHIATSU je japonská energetická harmonizácia prostredníctvom tlaku a strečingu. Využívaním energie
ľudského tela sa SHIATSU zameriava na relaxáciu, posilnenie tela i duše a tým aj na odstránenie
zdravotných ťažkostí ako na úrovni fyzickej, tak aj na úrovni ducha. Slovo SHIATSU v preklade
znamená tlak prstom, ale pri aplikovaní tejto techniky sa využíva nielen tlak prstami, palcami, ale i
dlaňami. Základným cieľom SHIATSU je spriechodnenie energetických dráh, aby životná energia čchi
plynule prúdila meridiánmi. Pokiaľ je zablokovaná, objavujú sa zdravotné problémy a technikou
SHIATSU je možné tieto problémy odstrániť.
Tento seminár je vhodný pre masérov, fyzioterapeutov a rehabilitačných pracovníkov ako nadstavba
a rozšírenie možností terapeutického pôsobenia
Termín:

28.03. - 01.04.2019

Odborný garant a lektor:

Ľudmila SMREKOVÁ masér – terapeut, žiacka medzinárodnej školy
SHIATSU v Padove - Taliansko

Miesto konania:
Časový harmonogram:

učebňa masérskej školy REMINY , Kollárova 715/64, Turčianske Teplice
Štvrtok 28.03.2019 - POZOR !!! Piatok 29.03.2019 až Nedeľa 31.03.2019
Pondelok 01.04.2019

Cena: kurzovné

14.00 – 15.00 prezentácia
15.00 – 18/20.00 praktické cvičenia
09.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18.00 praktické cvičenia
09.00 – 12.00 pr. cvičenia a ukončenie

200,- €

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

170,- € !!!

Platba: Kurzovné sa platí pri nástupe do kurzu.
Priniesť so sebou: Biele masérske oblečenie (pohodlné nohavice alebo sukňu, voľné tričko, sandále...),
osušku, dva uteráky, kolenačky, 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 volať súkr. 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 mobil: 0917 128 155, 0904 561 900
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

