
Intuitivní a energetické masáže

Kurz  je  zaměřen  na  práci  s lidským  tělem  a  osobitým  přístupem  ke  každému  jedinci.  Masáže

probíhají v oblečení. 

Na kurzu se dozvíte, jak přistupovat ke klientovi, naučíte se různé postupy a praktikování masáží,

kterých je více druhů.  Intuitivní masáž je masáž vědomá, je to vnímání  skrze dotek, kde dochází k

propojení těla a duše, klient vnímá uvolnění fyzických a psychických blokád. Napojením se na klienta budete

více vnímat jeho nitro i problémy, se kterými přišel, ale taky příčinu, která je způsobila. Naučíte se jednotlivé

postupy a druhy masáží,  které jsou vhodné v akutních případech, při  konkrétní práci nebo relaxačně, pro

uvolnění. Naučíte se vnímat to, co cítí klient i to, co vám jeho tělo říká přes receptory, se kterými se spojíte.

Energetické masáže jsou praktikovány na základě komplexní diagnostiky. Naučíte se tedy diagnostikovat,

vnímat energetické bloky a místa,  která jsou zasažená,  ale i  ty,  která jsou příčinou následků a ty budete

uzdravovat energetickými masážemi. Důraz bude taky kladen na očistu a ochranu před samotnou prací i po ní.

Těším se na vás.

Obsah kurzu:

- práce s intuicí (vysvětlení pojmu, rozdílů a konkrétní práce)

- meditace, očista a napojení se na své nitro, svou citlivost

- energetickým polem (vysvětlení pojmu, rozdílů a konkrétní práce)

- meditace, očista a napojení se na své energetické pole, vnímání, cítění

- cílená práce s intuicí a její využití

- cílená práce s energetickým polem a jeho využití

- praxe intuitivní masáže, jak a kdy přistupovat, komplexní vedení

- praxe energetické masáže, jak a kdy přistupovat, komplexní vedení

- propojení masáží v komplexním přístupu ke klientovi (diagnostika, určování postupů a další)

- masáž jednotlivých části těla a jejich důležitost (masáž hlavy, krční páteře, zad, rukou, břicha atd.)

S sebou:

- pohodlné oblečení

- dobrou náladu

- chuť učit se novým věcem


