
 

 

 

 

Prof. WU Bin Jiang budapesti 
hagyományos kínai gyógyászati tanításait 

az idén 2014. augusztus 19 - 27. között tartja. 
 

A Hagyományos Kínai Orvoslás (TCM):  
A 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. 
 

Az OCTCM: 
Az Ontario College of Traditional Chinese Medicine egy kivételesen magas 
színvonalú képzést adó Hagyományos Kínai Orvosi (TCM) főiskola Kanadában. 
Rektora, Prof. WU Bin Jiang első nyugati éveit Magyarországon töltötte.  
 

Az OCTCM európai kihelyezett képzése Budapesten: 
Wu Dr. a Hagyományos Kínai Orvoslás eljárásait MODUL RENDSZERBEN 
tanítja Budapesten. Az egyes modulok anyaga különállóan is alkalmazható!   

 

Kiknek szánjuk e tanításokat? Minden érdeklődőnek! 
Bárkinek, nem csak orvosoknak, mindenkinek. 
Mindenkinek, aki kíváncsi és nyitott a tanulásra. 
Mindenkinek, aki érdekelt családja és önmaga 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 tanfolyamaink mindegyikén bármiféle előképzettség nélkül, 
teljesen kezdőként is részt lehet venni. WU Professzor tanfolyamai 
ugyanakkor még a magasan képzett szakemberek számára is új, részletes 
és megalapozott ismereteket nyújtanak. 
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2014 augusztusi tanfolyamaink: 
 

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.) TCM Diagnózis: Nyelv Diagnózis! 
A tavalyi Pulzusdiagnózis tanfolyam után a TCM Négy Vizsgáló Eljárása közül 
most a második legfontosabb: a NYELV VIZSGÁLATA kerül terítékre! A 
nyelvtest és a nyelvet borító lepedék ugyanis vall a belső szervek és rendszerek 
működéséről. Ezek alapos vizsgálatával pontosabban választható meg 
szükséges a kezelés. 
   

3.) TCM Pontkezelések: Akupresszúra / 
Akupunktúra – nem csak orvosoknak! 

 

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

 Az idén a következő gyakori betegségek kezelését tanuljuk:  
Mozgásszervi betegségek közül: 

a. ) Lumbágó (akut lumbo-sacralis izomgörcs), 
b. ) Vállízületi gyulladás (periarthritis), 
c. ) Krónikus hátfájás, 
d. ) Ízületi gyulladás (arthritis), 

Idegi / mentális betegségek közül: 
e. ) Fejfájás, 
f. ) Bordaközi idegfájdalom, 
g. ) Ülőidegzsába (isiász), 
h. ) Arcidegbénulás, és az 

agyvérzés következményeinek utókezelése. 
 

Biztosítsa helyét előjelentkezéssel! 
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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. 
 

Kedves Érdeklődő Barátunk! 
 

Reméljük, hamarosan Önt is a „Dr. Wu-féle fejmasszázs”, és a TCM 
kezeléseket alkalmazók és igénybe vevők körében üdvözölhetjük! 

Ha további kérdései merülnek fel, szívesen állunk 
rendelkezésére! 
 

 A változtatás jogát fenntartjuk! 
 

Gervai Miklós András 
         egyesületi elnök 

 

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! 
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