Kedves Barátunk, Kollégánk!
Reméljük, hogy Wu Dr. 2018. évi látogatásáról és tanításairól szóló
információkat örömmel és érdeklődéssel fogadja! Egyben kérjük,
továbbítsa lehetőségei szerint Kollégáinak és Ismerőseinek is.

Dr. WU Bin Jiang professzor
Az OCTCM (Ontario College of Traditional Chinese Medicine),
azaz a kanadai Ontario Hagyományos Kínai Orvosi Főiskola rektora

2018. augusztus 10. és 19. között ismét Budapesten tanít!
A tanfolyamok nyelve: magyar és angol.

Kiknek ajánljuk? Mire való?
Ezek a tanfolyamok masszázzsal, gyógyítással foglalkozó szakembereknek és
segítő foglalkozásúaknak éppúgy ajánlhatók, mint laikusoknak, akik családtagjaik
és ismerőseik körében szeretnék alkalmazni e hatékony és biztonságos masszázsokat
és kezeléseket. A tanfolyamokon előképzettség nélkül is részt lehet venni.

I. Aug. 10-13 (4 nap):
TCM Diagnózis alapok & ÉRZÉKSZERVI- és BŐRPANASZOK
TCM pontkezelése (ÖSSZEVONT, DUPLA tanfolyam)
a.) Kezelés:
A.) Érzékszervi problémák:
1 Hallásvesztés ill. Fülzúgás (Tinnitus)
2 Rövidlátás (Myopia)
3 Melléküreg problémák
4 Torokfájás
5 Arcideg bénulás
B.) Bőrpanaszok és fertőző bőrbetegségek
6 Ekcéma
7 Herpes zoster
8 Pattanásosság
C.) A végbél rendellenességei
9 Aranyér

b.)A pulzus és nyelv diagnózis (alapok):
A test állapotának TCM szerinti megítélésében kulcsszerepe van a pulzus és a
nyelv vizsgálatának. Ezek segítségével megítélhető a kliens egészségi/betegségi
állapota, a betegség változásának iránya és sebessége. A pulzus/nyelv vizsgálatából
levonható következtetések a célzott TCM kezelés helyes megválasztására is irányt

mutatnak. És éppen ez adja az indokot a két tanfolyam ÖSSZEVONT megtartására
is, mivel így Wu Professzor a két témakör tanításában oda-vissza utalásokkal és
példákkal segítheti a résztvevők számára a mélyebb megértést. Ez a módszer
bizonyult a legsikeresebbnek az elmúlt években szervezett tanfolyamainkon is.

Ez tehát két egybefogott tanfolyam.
II. Aug. 14-15 (2 nap):
A HÁT Tui Na gyógyító masszázs kezelése - Háti Shu pontok és a
Kormányzó meridián pontjai (gyakorlat elmélettel)
A Tui Na kínai gyógyító masszázs már több, mint 2000 éve ismert olyan elveken
alapszik, mint például a Csí, a Yin/Yang, az Öt Elem Tana, a meridiánok, a pontok
és más összefüggések ismerete. A Tui Na által alkalmazott masszázsfogások és
eljárások is ennek megfelelően lettek kialakítva. Így aztán a Tui Na kezelés messze
többet képes megcélozni, mint a mindezek hiányában felépített nyugati masszázsok.
E tanfolyamunkon szerfelett hatékony kezelést tanulhatnak meg a résztvevők,
amely elsősorban a kezelés helyén (vagyis a HÁTON) szándékozik hatni. Nem
mellékes, hogy ugyanakkor a meridiánok és pontok elméletére alapozva okkal
számíthatunk e kezelés másodlagos jótékony hatására a test belső és távoli
területein, például a létfontosságú szervek működésében is.

III. Aug. 16-19 (4 nap):
A Dr. WU-féle arc- és fejmasszázs
Ez a módszer a legősibb kínai orvosi tudásra alapozva segíti a modern élet
körülményei között élő embert! Tehát egyszerre ősi, mellékhatásmentes,
megbízható, és ugyanakkor hatékony a modernkori problémák enyhítésében.
„A fej az emberi test fővárosa” – szól a Sárga Császár Belső Könyve. És
különösen igaz ez napjainkban, amikor a test egészéhez képest óriásian megnőtt - és
ma is növekszik - a fej és funkcióinak szerepe életünk minden területén.
Aktivitásunk súlypontja az elmúlt 100 év során testünkből egyre inkább a fejünkbe
került át, ám a masszázsok ezt a folyamatot nem követték – állapította meg
könyvében Wu Professzor. Ezért dolgozta ki módszerét: a Dr. Wu-féle arc- és
fejmasszázst, amely egyebek között:
 frissít, és segít ellazulni;
 segít a megelőzésben, a gyógyításban és a rehabilitációban;
 jótékony hatású lehet gyermekkori és időskori problémák esetén;
 segít a megnövekedett stressz velejáróinak enyhítésében, a fejfájások, az
alvási problémák, a tanulási gondok és a vizsgadrukk kezelésében;
 segítheti a tudati és lelki gondok komplexebb és eredményesebb kezelését;
 javítja a munka-, a tanulási és a sporthatékonyságot;

 jótékonyan hat a kinézetre, lassíthatja az öregedést;
 javítja a fej keringési viszonyait, és a fejen/fejben elhelyezkedő funkciókat,
szerveket és rendszereket működésükben.
Ez a WU Professzor által kidolgozott, és immár három földrészen is nagy
sikerrel kipróbált ősi, és egyben mégis vadonatúj kezelés elsősorban a fej, a
nyak, a váll és a karok/kezek területén kíván hatni, ugyanakkor a test távoli
területein megjelenő jótékony hatásai sem elhanyagolhatóak.

WU Bin Jiang Professzor, akit Kanadából hívunk meg,
SZEMÉLYESEN tartja e tanfolyamokat!
E tanfolyamok külön-külön, vagy együtt is elvégezhetőek,
előképzettséget nem igényelnek.
A tanfolyamok elvégzésével Ön a kanadai OCTCM okleveleit szerezheti meg.
A tanfolyamok egymást követően lesznek megtartva, egy órás ebédszünettel,
naponta 9.30 - 17.00 óráig.

2018. évi TCM tanfolyamaink:
Aug. 10-13: ÖSSZEVONT, DUPLA tanfolyam:
TCM pulzus- és nyelvdiagnózis alapjai &
ÉRZÉKSZERVI- és BŐRPANASZOK pontkezelése
4 nap Aug. 14-15: HÁT Tui Na gyógyító masszázs kezelése –
Háti Shu pontok, Kormányzó meridián pontjai
2 nap Aug. 16-19: Dr. WU-féle arc- és fejmasszázs
4 nap -

Előleg 2018. május 31-ig történő befizetése esetén - árkedvezmény!
Javasoljuk, hogy ne felejtkezzen el önmagáról sem,
és hívja el magával azt a személyt is tanulni,
akitől majd ÖN szeretné e különleges kezeléseket a későbbiekben
rendszeresen igénybevenni.

KÉRÉSEKKEL és TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT
KÉRJÜK, HÍVJON a +36-70-234-65-99 TELEFONON!

A változtatás jogát fenntartjuk.
Elérhetőségek:
e-mail: wusheadmassage@gmail.com illetve: gervaima@gmail.com
Skype: gervaima

Tisztelettel és üdvözlettel
Dr. WU Fejmasszázs- és Csí Kung Magyarországi Egyesület
Gervai Miklós András, elnök

