Betekintés a több ezer éves keleti tudásba. Egyéni fejlődés, út
önmagadhoz

Főoldal

Shiatsu masszázs

Shiatsu továbbképzés I-II. Modul
Gyógymasszázs és kinezio tape

Cranioszakrális terápia

Shiatsu alapanfolyam

Kismama Shiatsu, papás szülés

DO-IN mozgás és önmasszázs

Képgaléria

A zen nem keveri össze a szellemiséget azzal, hogy valaki Istenről gondolkodik
krumplipucolás közben. A zen szellemiség csak a krumpli pucolása.
Alan Watts
A shiatsu elsajátításának következő lépcsőfoka az I.Modul elvégzése.
Elmélyülés a keleti gyógyászat ismereteibe. Mindamellett, hogy rendkívűl sok új ismeretet ,
gyakorlati tudást nyújt a tanfolyam, nagyszerű segítség önismeretünk növelésében,
személyes fejlődésünkben is.
A képzés anyaga az I. szemeszteren:
a meridiánok rendszere (a 12 klasszikus és 2 különleges vezeték )
a meridiánok lefutása, fontosabb pontjai és kezelésük hatásai,
a meridiánok kezelésnek optimális pozíciói
Kenbiki technikák
alapvető anatómiai ismeretek, tájékozódás a testen
a jin és jang filozófiája és használata
az öt átváltozási fázis elmélete
makrobiotika
bevezetés a hara diagnosztikába, a hara kezelése
bevezetés a keleti diagnosztikába, diagnosztikus területek a testen
Yu és Bo pontok
érzékelési gyakorlatok
Do-in gyakorlatok (gyógyító önmasszázs és meridián-gyakorlatok)
Az I. szemeszter időpontjai, 2019 őszi félév:
szeptember 27-29.
október 25-27
november 22-24.
december 13-15.
2020 január 24-26.
Az oktatás időtartama mindhárom napon 9-18 óráig.
Tanusítvány, vizsgakövetelmények:
A tanfolyam írásbeli és gyakorlati vizsgával végződik.
A sikeres szemeszter elvégzéséhez az alábbi feltételek teljesítésére van szükség:
Az iskolai gyakorlásokon kívül 30 kezelés elvégezése és jegyzőkönyv kiállítása,a
tanfolyam végéig
A szemeszter ideje alatt egy házidolgozat megírása, az Öt elem tana valamely
választott eleméről.
20 %-nál nem több hiányziás
A tanfolyam végi záró teszt és a kezelési gyakorlat legalább 60%-os teljesítése
A tanusítvány kiállításának feltétele továbbá a tanfolyami díj kiegyenlítése.
Részvételi díj: 150.000 Ft (120 óra, 1.250 Ft/tanóra), melyet a jelentkezéskor kérünk
befizetni. Egyösszegű befizetés esetén 10.000 Ft kedvezmény vehető igénybe.
Részletfizetés esetén a részvételi díj 5x30.000 Ft, melynek első részletét a jelentkezéskor,
a fennmaradó 4 részletet pedig a tanfolyam első négy hétvégéjén kérem befizetni.
Befizetés módja:

Telefonszámom:
06-30-496-9791

Befizetés módja:
1. személyesen, előre egyeztetett időpontban nálam,
2. banki átutalással, Bankszámla számom: Erste Bank, 11991119-95884862-00000000
Megjegyzés rovatban kérlek írd be a nevedet.
Lemondást a tanfolyam megkezdése előtt 2 héttel fogadok el, a befizetett díj 100%-nak
visszavizetésével. Későbbi lemondás esetén a díj 80 %-a kerül visszafizetésre.
Kedvezmények:
A tanfolyam ideje alatt sajátélményes tapasztalat szerzés céljából 1 shiatsu kezelés
ingyenesen igénybe vehető.
A tanfolyami díj tartalmazza a jegyzet árát.
10.000 Ft-os regisztrációs díj ellenében ismétlési lehetőséget biztosítok a korábbi
csoporttagoknak minden tanfolyami hétvégén, amennyiben azt az aktuális csoport
létszáma megengedi.
Gyülekezés minden nap 10-15 perccel a kezdés előtt!

II.Modul

Elmélyülés a keleti gyógyászat ismereteibe.
Mindamellett, hogy rendkívül sok új információt ,
gyakorlati tudást nyújt a tanfolyam, nagyszerű
segítség önismeretünk növelésében, személyes
fejlődésünkben is.
II.Modul képzés anyaga:
-A Masunaga meridiánok rendszere (a 12 klasszikus
összekapcsolása a masunaga rendszerrel)
-A masunaga meridiánok lefutása, a kezelés indikációi, kezelésük hatásai
-A meridiánok kezelése oldalt fekvő pozícióban (kismamák kezelése)
-Az öt átváltozási fázis elmélete, a meridiánok harmonizálásának lehetőségei (antik su
pontok)
-HKO szerinti táplálkozási tanácsadás
-Testről olvasás: további ismeretek a keleti diagnosztika lehetőségeiről, diagnosztikus
területek a testen
-Do-in gyakorlatok,a helyes légzés fontossága (gyógyító önmasszázs és meridiángyakorlatok)
A tanfolyam minimum 4 fő részvételével indul.
Az II. Modul időpontjai, 2020. tavaszi félév:
2020 február 21-23,
március 20-22,
április 24-26,
május 22-24,
június 19-21. a tanfolyam utolsó napja a vizsganap.
Az oktatás időtartama mindhárom napon 9-18 óráig tart.
Tanúsítvány, vizsgakövetelmények:
A tanfolyam írásbeli és gyakorlati vizsgával végződik.
A sikeres szemeszter elvégzéséhez az alábbi feltételek teljesítésére van szükség:
-Az iskolai gyakorlásokon kívül 30 kezelés elvégezése és jegyzőkönyv kiállítása,a
tanfolyam végéig
-A szemeszter ideje alatt egy házidolgozat megírása az elméleti anyaghoz kapcsolódva.
-20 %-nál nem több hiányzás
-A tanfolyam végi záró teszt és a kezelési gyakorlat legalább 60%-os teljesítése
-A tanúsítvány kiállításának feltétele továbbá a tanfolyami díj kiegyenlítése.
Részvételi díj: 171.000 Ft (120 óra, 1.425 Ft/tanóra), melyet a jelentkezéskor kérünk
befizetni. Egyösszegű befizetés esetén 10.000 Ft kedvezmény vehető igénybe.
Részletfizetés esetén a részvételi díj a jelentkezéskor 35.000 Ft, a fennmaradó 4x34.000
Ft részletet pedig a tanfolyam első négy hétvégéjén kérem befizetni.
Befizetés módja:
Személyesen, előre egyeztetett időpontban nálam,
Banki átutalással, Bankszámla számom: Erste Bank, 11991119-95884862-00000000
Megjegyzés rovatban kérlek,hogy írd be a nevedet.
Lemondást a tanfolyam megkezdése előtt 2 héttel fogadok el, a befizetett díj 100%-nak
visszafizetésével. Későbbi lemondás esetén a díj 80 %-a kerül visszafizetésre.
Kedvezmények:

A tanfolyami díj tartalmazza a jegyzet árát.
10.000 Ft-os regisztrációs díj ellenében ismétlési lehetőséget biztosítok a korábbi
csoporttagoknak minden tanfolyami hétvégén, amennyiben azt az aktuális csoport
létszáma megengedi.
Gyülekezés minden nap 10-15 perccel a kezdés előtt!
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