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Thai Talp masszázs  képzés ráépülő formában  -  Képzési program 

 

1) A képzés során megszerezhető kompetencia: 

 

Thai Talpmasszázs oktatás esetén: 
Egy 2500 éves módszer letisztult technikáját sajátíthatja el a hallgató. A Thai Talpmasszázs Dr. Shivago nevéhez 

fűződik aki a Buddhizmus alapjaira helyezte a gyógyítást. Az 1900 - as évek elején jutott el Európába a módszer, 

1962 -ben indult el az első masszázs tanfolyam a thaiföldi Wat Po - ban ahonnan a masszázs gyökereit eredeztetik 

és itt a mai napig magas színvonalon tradicionális masszázs oktatás folyik. A Thai Talpmasszázs ősi kínai eredetű 

gyógymód, több, mint 2500 éve sikeresen alkalmazzák Ázsiában. Megelőz és gyógyít számos betegséget, az 

ayurvedikus gyógyászatig nyúlik vissza amely figyelembe veszi az embertípusokat (táplálkozás, mozgás, 

szellemiség-jellemvonások, test diagnosztika). A nyirokmasszázs alapjait használva fejti ki gyógyító - regeneráló 

hatását. A nyirokrendszert alapul véve indítja el azokat a regeneratív folyamatokat, amelyek segítenek a hibásan 

funkcionáló belső szervek működésének javulásában. A nyirok szállítja el a szövetekből az anyagcsere 

végtermékeit, amelyek részben túl nagyok, hogy a keringésbe visszatérjenek, részben a szövetekben sem tudnak 

tovább bomlani. 

 

2) A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 

 

- a képzés jelentkezők függvényében időszakos, 

- aláírt Képzési szerződés 

- talpmasszőri végzettség 

- 8 általános elvégzését igazoló bizonyítvány.  
 

A felvétel a bekapcsolódás minimum feltételeinek ellenőrzését követően a maximális csoportlétszám 

betöltéséig bárki számára lehetséges, külön felvételi eljárás nincs.  

Ezt követően az előzetese tudásszintet igazoló okirat ellenőrzése zajlik.  

 

3) A tervezett képzési idő:  

 

- előképzettséggel rendelkezőknek 5 nap (5x4 óra) 20óra 

 

Előképzettségnek minősül az Egészségügyi Szakközépiskolai végzettség, vagy/és más szakmailag 

az  anatómia, vagy a talpmasszázs tudás meglétét igazoló okmány.  

 

4) A gyakorlati képzés módszere:  

- vakok és gyengén látóknál egyénileg, 

- hallássérülteknél kiscsoportban, 

- egyéb, illetve csökkent munkaképességűeknél kiscsoportosan,  de az egyéni adottságokat 
figyelembe véve.  

 

5) A tananyag egysége, azok célja, tartalma: 

  

1. A talp masszázs gyakorlata 

A Hallgatók elméleti és gyakorlati tájékoztatást kapnak a Thai talp masszázs technikáról.  Tervezett 

óraszám: 20. Napi 4 óra. 

 

2. A Thai talp gyakorlat 

A hallgató elméleti és gyakorlati tájékoztatást kap, megismerheti a Thai talp masszázs pikával történő 

masszírozását. 
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6) A maximális csoportlétszám: 10 fő 

 

7) A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer: 

 Időszakonként, de legalább a tanfolyam ideje alatt 1x- munkája, tudásának értékelése. 

 

Gyakorlat: Thai talp masszázs 

 

8) A képzésről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

 

Sikeres vizsga a képzésben résztvevő értékelései közül – gyenge, közepes, jó, kitűnő – a legalább 

„közepes” összteljesítményének értékelése alapján lehetséges, tanúsítvány formájában, melyen:       

” a Thai talpmasszázs továbbképzésén az  elméleti és gyakorlati  alapismereteket sikeresen 

elsajátította.” 

 

9) A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának 

módja: 

 

Személyi feltételek:  

A talp masszázs gyakorlati részét természetgyógyász, vagy Thai talp masszőrök végzik.  

1 fő technikus szervező segíti a regisztrációt és zökkenőmentes lebonyolítást. 

 

Tárgyi feltételek:  

A képzés helyszíne bérelt. A képzéshez szükséges  törölközőkről 2 kicsi, krémről, jegyzetfüzetről, 

írószerszámról a képzésben résztvevőnek kell gondoskodnia. A Pika megvásárolhatóságáról a képző 

gondoskodik.  

 

10) A képzés költsége50%-os kedvezményes áron 2012.04.02-2012.05.31-ig 15.000.-Ft/fő/ 20 óra, 

+5000.-vizsgadíj, +1500.- jegyzet. 

 

11) A képzési napok kiosztott órarend szerint zajlanak. 

 

 

Kelt: Debrecen, 2012. 04.02.                                                              Szilágyi Gábor  

                                                                                                                   AEKE elnöke  

                                                                                                                     

 

 


