Závazná přihláška
Závazně se přihlašuji k programu Zen-Touch Shiatsu Praktik/ Instruktor
(zakroužkuj, podtrhni, zvýrazni svůj výběr)

Včetně anatomie, fyziologie: ANO / NE

Jméno, příjmení, titul ...................................................................................................
Datum narození………………………………….Číslo OP………………………………..
Úplná adresa ...............................................................................................................
Tel. spojení + e-mail …………………………………………………………………………
Současné povolání ……………………………..Zaměstnavatel………………………….
Máte záznam ve výpise rejstříku trestů: ANO uveďte podrobnosti……………………..
NE
Cena kurzu:
V ............................. dne .........................

Podpis .....................................................
Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace.
Při podpisu této přihlášky se zavazuji zaplatit celou tuto částku bez nároku na vrácení peněz

International School Of Healing Arts
Thámova 221/7 Karlín 186 00 Praha
Tel: +420 602695929
Email: monika@Isoharts.com

Platební podmínky
cena programu
Závazně se přihlašuji k programu Zen-Touch Shiatsu Praktik/ Instruktor
V ceně školného jsou veškeré materiály, knihy, audio, video, PPT prezentace a elektronické
soubory.
Způsob platby (zakroužkuj, podtrhni, zvýrazni svůj výběr):
1. Hotově při podpisu závazné přihlášky
2. Platba na účet
- Bezhotovostní platbu poukazujte na č. účtu: 2301082213/2010, a to do 15ti dnů od
podpisu závazné přihlášky.
3. Splátkový kalendář
Svým podpisem ztvrzuji, že se zavazuji, že částku………….(slovy……………………)
zaplatím International School Of Healing Arts formou měsíčních splátek, a to následujícím
způsobem:
Měsíční splátky od ……………………..do…………………………
Výše měsíční splátky…………………………………………………
Student se zavazuje splácet měsíční splátky na účet International School Of Healing
Arts:
č. účtu: 2301082213/2010. Splátky musí být připsány na účet nejpozději 20.dne v
příslušném měsíci. V případě zpoždění, či neplacení nastává splatnost celého zůstatku
dluhu.
V ............................. dne…………………..
Podpis .....................................................
Zástupce School Of Healing Arts

Podpis ………………………………………
Student

Popis programu
Studium Zen-Touch Shiatsu Praktik/Instruktor navazuje na základní Techniky Zen-Touch
Shiatsu v programu Zen Touch-Shiatsu I., II. III. Studium jde více do hloubky tradičního
učení. Student si zde pod vedením Seymoura osvojí pokročilé techniky, diagnostiku
zdravotního stavu i komunikační schopnosti. Cílem studia je objevování různých
terapeutických přístupů. Student by si měl během kurzu uvědomit cestu a styl práce, který
mu je nejblíže. Navíc si zopakuje v pozici asistenta víkendové kurzy Zen-Touch Shiatsu I.,
II. III., kde v roli pomocníka bude asistovat Seymourovi při učení technik Zen-Touch Shiatsu
a povede 2 přednášky na téma Jin/Jang a 5 elementů, aby se student ujistil i ve svých
lektorských schopnostech.

1. ZT I, II, III v pozici asistenta učitele (45 hod.)
2. Tradiční prostředky domácí léčby (30 hod.)
3. Tradiční čínská medicína (30 hod.)
4. Makrobiotika a životní styl (15 hod.)
5. Úvod do léčivých bylin (15 hod.)
6. Komunikace s klientem (15 hod.)
7. Vodní Zen Touch Shiatsu (15 hod.)
8. Anatomie, Fyzilologie (100 hod.)
9. Chi Kung/Tai Chi (15 hod.)
10. Soukromé lekce se Seymourem – 10x
11. Praktické skupinové tréninky – 10x
12. Závěrečná zkouška

Rozvrh
2017
ZÁŘÍ

8 - 10. 9.

ŘÍJEN
PROSINEC

13. - 15. 10.
8. - 10. 12.

Zen-Touch I. (základní technika)
Zen-Touch II. (pokročilí, improvizace)
Zen-Touch III. (orientální diagnostika)

2018
LEDEN

13. - 14. 1.

ÚNOR

23. - 24.2.

BŘEZEN

16. - 18. 3.

DUBEN
ČERVEN

6. - 8. 4.
9.6.

Komunikace, emociální léčení
Makrobiotika a životní styl
Ttradiční léčebné prostředky a aplikace)
Bylinky
Zen-Touch Shiatsu ve vodě

Tradiční čínská medicína
Anatomie, Fyziologie
bude vypsána v příštím školním roce

