Vás srdečne pozýva na masérsky kurz

Tradičná thajská masáž
južný štýl
Teoretickým základom tradičnej thajskej masáže je náuka o neviditeľných dráhach energie (sen), ktoré prechádzajú ľudským telom.
Thajská masáž si vybrala dráhy, na ktorých ležia dôležité akupresúrne body človeka a je založená na ovplyvňovaní bodov energie a tokov
energie v tele. Opracovanie týchto dráh masážami uvoľňuje blokády, podporuje nerušený tok energie a prispieva k dobrému zdravotnému
stavu. Táto teória vychádza z filozofie jógy, je základom čínskeho systému akupunktúry a akupresúry a z tohto systému sa vyvinul aj
japonský shiatsu.
Pri týchto vysoko efektívnych masážnych technikách masér používa palce, dlane, lakte, kolená a chodidlá, pomocou ktorých sú vytvárané
tlaky, kombinované s preťahovaním a akupresúrou. Masér pokladá svojho klienta do rôznych polôh, pri ktorých masíruje špeciálne body
pre akupresúru, aby odblokoval línie energie a stimuloval vyvážený tok energie telom, zvyšuje pohyblivosť a vitalitu, zbavuje stresu
a fyzického napätia. Na kurze si osvojíme južný štýl tradičných postupov thajskej masáže školy Wat Po Thai Traditional Massage School
Bangkok.

Tento seminár je vhodný pre masérov, fyzioterapeutov a rehabilitačných pracovníkov.
Termín: 06.05. – 10.05. 2019
Odborný garant a lektor: Jozef GEŽO, absolvent Wat Po Thai Traditional Massage School
Bangkok, THAILAND.
Miesto konania: učebňa masérskej školy REMINY, Kollárova 715/64,039 01 Turčianske Teplice
Časový harmonogram seminára:
Pondelok 06.05.2019 09.00 – 10.00 prezentácia
10.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Utorok 07.05.2019 až Štvrtok 09.05.2019
09.00 – 12.00 praktické cvičenia
13.30 – 18/19.00 praktické cvičenia
Piatok 10.05.2019
08.00 – 12.00 praktické cvičenia
12.00 – 13.00 odovzdanie osvedčení

Cena: kurzovné

350,- €

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

200,- €

Platba: Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe do kurzu.
Priniesť so sebou: Prezuvky, biele masérske oblečenie (pohodlné nohavice alebo sukňu, voľné tričko...),
kolenačky, osušku, písacie potreby.
Výuka praxe prebieha vo dvojiciach formou vzájomnej terapie, takže každý masíruje a taktiež je každý masírovaný.

Ubytovanie a stravovanie: záujemcovia si zabezpečujú individuálne podľa možností a nárokov.
Doporučujeme súkr. penzióny:
Adriana Petrovičová - 0905 780 288
Jarmila Baníková Ľubica Harkabusová Mgr. M. Zvozilová -

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, fax: 041 552 3282,
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

