
Kedves Barátunk, Kollégánk! 

Örömmel értesítjük Önt, hogy most ismét alkalma nyílik a tanulásra! 

XI. TCM Európai Nyári Főiskola Budapesten, 
az idén Lágymányoson, a XI. kerületben! 

   Most Ön is elkezdheti, vagy épp folytathatja tanulmányait a Hagyományos Kínai 
Orvoslás módszereivel való STRESSZCSÖKKENTÉS és FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS 
terén. És mindezt itthon, Budapesten! Hogy hol? 

FIGYELEM! 
   A tanfolyamokat idén augusztusban új helyszínen, szintén jól megközelíthető 
helyen: Budapesten, a XI. kerületben, a zöld metró „Újbuda Központ” 
állomásának (ill. a 4-es villamos végállomásának) közvetlen közelében fogjuk 
megtartani. A cím: 

Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola Budapest, Baranyai u. 16-18, 1117 

   Sok éve tapasztaljuk, hogy Wu Professzor tudását milyen kivételesen jó eredménnyel 
adja át tanítványainak! A TCM tanulásában alapvetően fontos a hiteles tanító.  

   Wu Professzor tanításai valószínűleg ezért működnek annyira jól. Tanítványai 
„kezében” a tőle tanultak azonnal hasznosíthatóan jellennek meg - családtagjaik, 
ismerőseik vagy épp pácienseik hasznára és örömére.  

   Népszerű tanfolyamai 2006 óta immár 11. alkalommal állnak rendelkezésére érdeklődő 
új és régi tanítványainak, kezdőknek és haladóknak egyaránt. 

   További részletekért kérem, bátran keressen telefonon, vagy emailben! 

   Egyúttal megkérem, legyen szíves és továbbítsa, Kollégáinak és Ismerőseinek is 
ezeket az információkat, ha erre van lehetősége! Segítheti ezzel a Tanító és a Tanítvány, 
a gyógyítás és a gyógyítandók egymásra találását.  
Köszönöm! 
Tisztelettel üdvözlöm: 

Gervai Miklós András 
+36-70-234-65-99 
gervaima@gmail.com 
wusheadmassage@gmail.com 
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XI. TCM Európai Nyári Főiskola Budapesten, 
az idén Lágymányoson, a XI. kerületben! 
Az OCTCM (Ontario College of Traditional Chinese Medicine), 

azaz a kanadai Ontario Hagyományos Kínai Orvosi Főiskola rektora 

Dr. WU Bin Jiang professzor 
2016. augusztus 10. és 19. között 

ismét Budapestre látogat tanítani! 
A tanfolyamok külön-külön, vagy együtt is elvégezhetők. 

Wu Professzor tanfolyamain bárki eredménnyel vehet részt, előképzettség nélkül is. 

Ugyanakkor a magasan képzett szakemberek is hasznosítható tudással 

gazdagodhatnak. 

A 2016. évi Nyári TCM Főiskola TANFOLYAMAI: 
* TCM Aku-Presszúra/Aku-Punktúra: Fájdalmak, ínsérülések kezelése: 2 nap 

* TCM Tűmanipulációs technikák I. (Kínai Állami Szabványok szerint): 2 nap 

* TCM Pulzus & Nyelv diagnózis: 2 nap 

* Dr. WU-féle Arc- és Fejmasszázs: 4 nap 
 

Részletek a csatolt fájlokban találhatók. 
A tanfolyamok egymást követően lesznek megtartva, naponta 9.00 - 17.00 óráig. 

A változtatások jogát fenntartjuk. 

DEDIKÁLÁS: 
Elkészült a „Dr. WU-féle arc- és fejmasszázs” című könyv 

második, javított magyar kiadása. 

Ebből az alkalomból Augusztus 15-én 17.00-kor a tanfolyamok helyszínén 

egy találkozót szervezünk, 

amikor WU Professzor rövid előadást és bemutatót tart, majd dedikálja könyvét. 

Dr. WU Fejmasszázs- és Csí Kung Magyarországi Egyesület 
wusheadmassage@gmail.com 

Gervai Miklós András CMD, elnök 

+36-70-234-65-99 

gervaima@gmail.com 
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