
 

 

 

 
Kedves Érdeklődő Barátunk! 

 
Örömmel tudatjuk, hogy 

 

a „Dr. WU-fejmasszázs és Csíkung Magyarországi Egyesület” szervezésében 
 

a kínai orvoslás híres mestere, 
 

Prof. WU Bin Jiang 
 

az Ontario College of Traditional Chinese Medicine (OCTCM) nevű 
torontói (Kanada) hagyományos kínai gyógyászati főiskola rektora 

Európába érkezvén 

hagyományos kínai gyógyászati tanításait 
ismét Budapesten tartja 

 

2013. augusztus 21 - 30. között. 
 

Wu Dr. a Hagyományos Kínai Gyógyászat eljárásait 
immár 8. éve modul rendszerben tanítja Budapesten. 

 

Kiknek szánjuk e tanításokat? Minden érdeklődőnek. 
Előképzettség nélkül, bárkinek, mindenkinek, aki kíváncsi és nyitott a 
tanulásra. Mindenkinek, aki érdekelt önnön egészsége és családja 
egészsége fenntartásában, helyreállításában. 
 

És ajánljuk természetesen a szakembereknek is: 
 Orvosoknak és természetes gyógyítóknak, 

 pszichológusoknak és segítő foglalkozásúaknak, 

 a hagyományos kínai gyógyászattal már foglalkozóknak, 

 és az e téren még teljesen járatlan gyógyító szakembereknek, 

 masszázs specialistáknak, 

 tanítóknak. 

A részvétel feltétele: 
WU Professzor széleskörű felhasználásra szánja az általa tanított 

tudást. Ezért e tanfolyamaink mindegyikén bármiféle előképzettség nélkül, 
teljesen kezdőként is részt lehet venni. 

WU Professzor tanfolyamai ugyanakkor még a jól képzett 
szakemberek számára is új, részletes és megalapozott ismereteket 
nyújtanak. 
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A Hagyományos Kínai Gyógyásza (TCM, vagyis Traditional 

Chinese Medicine) körébe tartozik egyebek között az eredeti kínai diagnosztika, 
az akupunktúra, a Tui Na (gyógyító masszázs és akupresszúra), a légzéses/ 
meditatív terápia (Csí Kung), a Tai Csi, a reflexzónás kezelések, a moxa, a 
köpöly, a kínai gyógynövényes gyógyászat. 

 

2013 augusztusi tanfolyamok: 
 

1.) WFM - Dr. Wu-féle arc- és fejmasszázs 
A jól bevált stresszcsökkentő, betegségmegelőző, gyógyító és utókezelő 
módszer (elméleti és gyakorlati képzés vizsgával) és az önmagunkon 
elvégezhető arc- és fejmasszázs kezelés. 
 

2.) Kisgyermekek gyógyítása Tui Na-val (I. + II.) 
A pici babák és a kis gyermekek nem kis felnőttek! Betegségeik, s bármiféle 
kezelésre való reagálásuk is általában teljesen különbözőek a felnőtteknél 
megszokottaktól. 
A tavalyi nagysikerű elméleti és gyakorlati tanfolyam a láz, a köhögés, a 
hasmenés és a székrekedés pici babák esetében alkalmazható Tui Na 
gyógyító masszázs kezelésének speciális szabályait, módszereit ismertette. 
Az idén e témákat újra tanuljuk és más betegségek kezelésével folytatjuk: 
allergia, asztma, hányás, ágybavizelés témaköreivel. 
 
E módon a tanfolyamot idén kezdők és a tavaly az első részt elvégzettek együtt 
tanulhatják meg (ismételhetik át) a teljes, jelentősen kibővített anyagot! 
    

3.) Akupunktúra - nem csak orvosoknak 
 

Hatékony és veszélytelen eljárásokat, a pontválasztás elméletét és a kezelés 
gyakorlatát lehet elsajátítani e tanfolyamon. 

 

Mindemellett Wu Professzor itt tartózkodása idején 

az idén is fogad TCM diagnosztikára és akupunktúrás 
kezelésekre egyéni pácienseket. 

 

A kezelésekre és a tanfolyamokra 
biztosítsa helyét előjelentkezéssel! 
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Tanfolyam neve: 

 

 

 

Időbeosztás: 

 

Gyermek Tui Na I.+II. 

Pici babák betegségeinek Tui Na 

kezelése 

 
• aug. 21 - 23 

9.00 -18.00 

 

  Dr. WU-féle fejmasszázs 
 

 

• aug. 24 - 27 

9.00 -17.00 

 

Akupunktúra, 

nem csak orvosoknak! 

 
• aug. 28 - 30 

9.00 -16.00 

 

Jelentkezés, határidő: 
A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé, amelyet legkésőbb 
a kiválasztott tanfolyam megkezdéséig kell befizetni. A férőhelyeket a 
befizetések sorrendjében töltjük fel. 
 

Kapcsolattartás:  
 

Érdeklődés:      06- (70)-234-65-99 
06- (30)-245-39-69 

 
valamint e-mailben:     gervaima@gmail.com 
 
Egyesületünk honlap címe:   www.fejmasszazs.hu 
Kapcsolódó honlap címek:   www.octcm.com 
 

 

A tanfolyamok helyszínéről és más fontos gyakorlati tudnivalókról a 
tanfolyami résztvevőket egy későbbi levélben tájékoztatjuk. 
 

Ha további kérdései merülnek fel, állunk rendelkezésére! 

mailto:gervaima@gmail.com
http://www.fejmasszazs.hu/
http://www.octcm.com/
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Kedves Érdeklődő Barátunk! 
 

Reméljük, hamarosan Önt is a „Dr. Wu-féle fejmasszázs”, a „Tui Na kínai 
gyógyító masszázs” kezelést alkalmazók és a kínai Akupunktúrát tanulókörében 
üdvözölhetjük! 
 

Gervai Miklós András 
         egyesületi elnök 

 

 A változtatás jogát fenntartjuk! 
 
 
 
 
 
 
 

Kérjük, ezt a levelet küldje tovább! Így érdeklődő és tanulni 

vágyó ismerőseinek is esélyt ad e tanítani messziről ideutazó orvossal s 

különleges tanításaival való találkozásra! Köszönjük! 
 


