
Poprvé v Čechách a na Slovensku 

Arvigo techniky mayské břišní masáže
Self-Care Training

Zlatý klíček, Jaselská 8, Brno 
26.-28. srpna/augusta 2011 (pátek 16-20 hod. So a Ne: 9-18hod.)

Třídenní kurz připravuje studenta k využití Arvigo technik mayské břišní
terapie, kterou provádí sám/sama na sobě. Tento kurz je také
předpokladem pro účast v profesionálním výcviku pro licencované
zdravotnické pracovníky (poprvé v Evropě 21.-28. září 2011 v Řecku). 

Mayská břišní masáž je neinvazivní, externí, masážní technika. Vede
vnitřní břišní orgány do správného postavení, což umožňuje optimální zdraví a
pohodu. Mayská masáž zlepšuje funkci orgánů tím, že v břiše uvolňuje fyzické a
emoční napětí. Masáž je prospěšná pro muže i pro ženy.
Technika využívá anatomii, fyziologii, herbologii a naprapathii (studium vazů,
kloubů a svalů), a s pomocí léčivých technik starých Mayů se zabývá potížemi
mužů i žen. Technika uvolňuje městnání a blokády, tím zlepšuje proudění chi a
tekutin v oběhovém, lymfatickém a nervovém systému a předchází tak postupu
symptomatologie chronických chorob.

Dr. Rosita Arvigo, DN, rozvinula tyto techniky po výcviku u Dona Elijia
Pantiho, posledního z tradičních mayských šamanů ve Střední Americe, kde přes
30 let žila. Arvigo techniky mayské břišní masáže (Arvigo Techniques of Maya
Abdominal MassageTM) kombinují moderní vědu s tradičním léčitelstvím a
moudrostí a vytvářejí tak holistickou cestu k fyzickému, emočnímu a duchovnímu
zdraví a pohodě.
Kurz Self-Care Training zahrnuje anatomii a fyziologii břišních a reprodukčních
orgánů. Zabývá se příčinami a symptomy chybně uložených orgánů a
demonstruje techniky samoošetření. Kurz také doplňuje masážní techniky
prostřednictvím bylin, výživy, duchovní a emoční podpory a zajišťuje tak
všeobecné pochopení modalit a toho, jak prospívají zdraví.

Kurz vede: certifikovaný instruktor - Vivian Menjivar LMT, Dipl. ABT.  

Předpoklady: na kurz se může přihlásit kdokoli. Nevyžaduje se žádný předchozí
výcvik nebo oprávnění. Výuka probíhá v angličtině s překladem do češtiny.
Arvigo Institute je oprávněn poskytovat vzdělávání pro porodní asistent/k/y

Cena: 315 Eur/450 USD včetně zabezpečeného překladu do češtiny (záloha
podle přihlášky, doplatek 265 Eur na začátku kurzu)

Přihlášky v angličtině online: www.Arvigotherapy.com – záloha 65USD kartou
Přihlášky v češtině:  Zlatý klíček - osobně/mailem zlatyklicek@zlatyklicek.cz
záloha 50 Eur osobně v prodejně Zlatý klíček.
Přihlášky na Slovensku: www.pohodovedni.sk a zelenakovamajka@gmail.com
záloha 50 Eur na účet  3124243032/0200 VÚB uvést jméno a název akce
pro zahraniční: IBAN SK83 0200 0000 0031 2424 3032, VÚB,a.s., Mlynské
Nivy1, 829 90 Bratislava.



Přínos Arvigo technik mayské břišní terapie 
Arvigo techniky mayské břišní terapie jsou založeny na staré mayské technice
masáže, což je vnější neinvazivní manipulace, která vrací zpět na své místo
vnitřní orgány, které se posunuly a ovlivňují tím průtok krve, lymfy, nervy a
energii chi.

Arvigo techniky mayské břišní terapie se zaměřují na postavení pánevních a
břišních orgánů. Práce je nejvíce známá tím, že koriguje vyhřezlou, pokleslou
nebo zakloněnou (v retroverzi) dělohu a také díky prevenci a léčbě benigního
zvětšení prostaty u mužů, dále přináší úlevu při mnoha běžných poruch zažívání.

Následující seznam uvádí většinu nejběžnějších symptomů, které se díky použití
této holistické modality v péči o vlastní zdraví změnily.
Pro ženy:
    * Bolestivá menstruace a ovulace
    * Nepravidelné menstruační a ovulační cykly 
    * Infekce močového měchýře nebo kvasinkové infekce 
    * Potraty, obtížná těhotenství 
    * Endometrióza
    * Problémy a symptomy související s menopauzou 
    * Neplodnost
    * PMS/deprese při menstruaci
    * Cysty na vaječnících 
    * Fibroidy v děloze (myomy)
    * Abnormální krvácení z dělohy 
    * Podporuje v těhotenství, pomáhá při porodu, jak v přípravě, tak při vlastním porodu
Viac info: www.arvigotherapy.com      www.viavitalis.cz    www.pohodovedni.sk

Vivian Menjivar je facilitátorka Clairsentient Healing (léčení pomocí jasného
cítění), má soukromou praxi v New Yorku, Aténách a na Corfu v Řecku. Vivian
integruje své nadání jasného cítění, slyšení a telepatie a svou senzitivitu
terapeutky a léčitelky pracující s tělem a usměrňuje je do své práce facilitátorky
– léčitelky. Specializuje se na na zdraví reprodukčních orgánů žen, včetně obtíží s
oplodněním, práci s fibroidy, energetické vyvážení po hysterektomii a hormonální
nerovnováhu, která může vyvolat symptomy PMS a symptomy spojené s
menopauzou. Vmenjivar@aol.com

Pro účastníky tohoto kurzu navazuje:
Profesionální kurz Arvigo technik mayské břišní terapie 
bude 21.-28. září 2011 v Řecku, v Xylocastro, Peloponés. 
Kurz profesionální péče: tento 6-denní kurz následuje po kurzu Self-Care Training s
cílem rozvinout dovednosti nutné pro profesionální pracovníky, aby mohli Arvigo
Techniques™ uplatnit v praxi. Tento kurs používá multi-systémový přístup (anatomie
a fyziologie, lymfatický a krevní oběh atd.) pro znázornění technik pro práci s tělem,
zabývá se podporou léčivých bylin a výživy a také duchovní a emocionální podporou.
Rozvinutí praxe, diskuse o klinických problémech a průběžná podpora jsou důležité
činnosti v tomto výcviku. Kurz bude veden v angličtině s překladem do řečtiny.

Předpoklady: před účastí na tomto kurzu musí být úspěšně dokončen kurs Self-Care
Training a musíte být licencovaný zdravotnický pracovník. K licencovaným
zdravotním pracovníkům patří např. maséři-terapeuté, chiropraktici, naprapaté (viz
http://www.naprapathy.cz), naturopaté, akupunkturisté, zdravotní sestry, lékaři atd.
Informace a možnost registrace najdete na stránce www.Arvigotherapy.com
Daphne''s Club apartments.  Termín uzavírky je do konce července/ júla.


