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   NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLA 

KOMERCINIS PASIŪLYMAS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO, KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO 

MASAŽŲ, SU BIO ENERGETINIU MASAŽUOKLIU, MOKYMOSI KURSAI

 Meridianų atvėrimo, baziniai Masažų kursai, su Bio energetiniu masažo aparatu (masažuokliu). 
Atsakingas asmuo: Regiono atstovas – Remigija Krupodra – Tel.: +370 672 60 349 ir Vitalis Vasiliauskas +370 659 49 599. 

Kursai grupėse – 300 €. (be egzamino). Egzaminas – 100 €. 

Mokymo kursų trukmė – 16 val. (nuo 2 iki 6 dienų). 

( Išlaikiusiems egzaminą įgyjama: bazinė meridianų masažų specialisto, masažuotojo - kompetencija). 

Kursai vyksta: Remiantis, rytų tradicinės Kinų medicinos, meridianų atvėrimo technikos, naudojant bazinius teorinius ir 

praktinius, sveikatingumo palaikymo įgūdžius ir patirtį, darbe su namų fizioterapijos prietaisu: FOHOW YANG-SHENG, 

meridianų masažuokliu. Tai aukštųjų technologijų - masažuoklis, sukurtas remiantis tradicinės kinų medicinos teorija apie 

energijos kanalus ir vidaus organus. Šis prietaisas apjungia pažangiausius bio informatikos, energijos, neurologijos ir kitų 

sričių pasiekimus. Jis pasiekia kompleksinį fizioterapinį efektą, panašiai prilygintiną, akupunktūrai, guašu masažui, Tuina, 

vakuuminei terapijai. Dėl ypatingo fizioterapinio poveikio energijos kanalams ir biologiškai aktyviems taškams, masažo 

pagalba įvyksta greitai pasiekiamas energijos kanalų atvėrimas. Tai padeda pagerinti Či ir kraujo energijos cirkuliaciją, 

atkurti In ir Jan vidaus organų pusiausvyrą ir padidinti biologinę kūno energiją. Reguliarus Bioenergetinio masažo taikymas 

leidžia pasiekti bendrą profilaktinį sveikatą gerinantį poveikį. Masažo mokymai atliekami fizinio kontakto būdu rankomis, 

specialiais įrankiais ir aparatu, siekiant grąžinti sveikatą, ją palaikyti bei stiprinti organizmą. Kursai gali vykti 

pageidaujančio asmens aplinkoje – Įmonės ar organizacijos, darbo vietose arba suderintuose Mokymo Centro, 

mokymosi patalpose. Sutartai, kursuose atsižvelgiama, į pageidaujamą, žinių taikymą savo asmeninėje, darbinėje aplinkoje 

pagal pageidaujamą veiklą. Kursus veda savo srities specialistai, profesionalūs lektoriai, dėstytojai, profesionalūs praktikai, 

turintys ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį. Dalomoji medžiaga pateikiama kursų eigoje. Visiems baigusiems 

mokymo kursus, išduodamas baigimo sertifikatas. 
 

Varianto  

Eil. 

        Nr. 

Kursai, Paslaugos 
Kursų 

trukmė 
Iš viso paskaitų 

 

Kursų 

kaina 

grupėje 1  

asmeniui 

Kiekis 

(vietos) 
Galutinė kaina  

1. 

Kvalifikacijos 

tobulinimo, 

kompetencijos įgijimo: 

Meridianų atvėrimo, 

baziniai Masažų kursai, 

su Bio energetiniu 

masažuokliu: 

 

iki 

16 val. 

 

Pagal 

susitarimą 

 

300,00 €.  

 

1 

 Suma:  

300,00 €. 

1.1. Kursai su egzaminu 
įgyjama: bazinė meridianų masažų specialisto, 

masažuotojo - kompetencija 

Bendra suma:  

400,00 €.  

2. Egzaminas 

įgyjama: bazinė meridianų masažų specialisto, 

masažuotojo - kompetencija 

 

 Suma: 100,00 €. 

Mokymo kursai, vyksta 2 - 4 kartus per savaitę,  po 2 - 3 val., arba pagal susitarimą (grafiką - laiką ir dienas deriname 

individualiai). Grupėms, priklausomai nuo dalyvių (kursantų) skaičiaus, gali būti taikomos, sutartinės nuolaidos. 

 
Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje.  

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.  

Programos kodas: 223002055 

 

Tikslas ir uždaviniai – Programa skirta įgyti masažų specialisto, naudojant meridianų atvėrimo 
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techniką - masažuotojo kompetencijas. Siekiama suteikti bendrų naudojimosi principų ir 

reikalavimų, masažo atlikimo technikos bazinių pagrindų, darbo su prietaisu teorines žinias ir 

išugdyti profesinius praktinius įgūdžius, būtinus masažo-specialisto darbui įvairiose sveikatos 

gerinimo formose, panaudojant bio energetinį masažuoklį ir jo galimybes. 

 

Mokymo metodai – Paskaita, praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, 

savarankiškas darbas. 

 

Rezultatai - Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Bazinį atliekamo 

masažo informacijos vaidmenį savo veikloje. Masažo atlikimo numatytas procedūras. Meridianų 

atvėrimo, valymo būdus, atlikimo techniką. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo 

gebės:  Saugiai ir taisyklingai atlikti masažą, naudotis teikiamomis masažų prietaiso techninėmis 

galimybėmis, įgytų žinių panaudojimu. Vadovautis specialiai, pagrįsta, dozuota, mechaninio ir 

refleksinio poveikio žmogaus organizmui priemonių visuma. Vertinti ir stebėti atliekamo veiksmų 

poveikio ir informacijos patikimumą, kontroliuoti procesus, įvykių pagrindimą procese, lyginti 

faktinius rezultatus su prieš tai buvusiais, užtikrinti saugią ir kokybišką atlikimo technikos kontrolę 

ir eiliškumą. Naudoti pagalbines priemones procese. 

 

Studijų baigimas – Baigusiems studijų programą, atsiskaitoma atsiskaitomuoju praktiniu darbu: 

testu, pokalbiu, atliekant masažo procedūras pagal programą. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų 

 programą išduodamas kompetencijos  pažymėjimas (baigimo Sertifikatas). 

 

Meridianų atvėrimo, baziniai Masažų kursai, su Bio energetiniu masažuokliu, kursų 

programa: 
 

Temos: 

 Bendrieji naudojimosi principai ir reikalavimai 

 Meridianų valymo būdai. 

 Nugaros kanalų atvėrimo technika. 

 Darbas su bioenergetiniu masažuokliu “FOHOW YANG-SHENG”. 

 Šešios masažų procedūros. 

 Medžiagų ir priemonių panaudojimas. 

 

Pagarbiai,  

 

Direktorius – Vytas Eidikaitis 

 

AVEVERA UAB 

Mokymo ir paslaugų centras  

Telefonas:(8~46) 380703  

Faksas: (8~46) 492714  

Tel.Mob.: (8~678) 68888,                 

El. Paštas: info@vev.lt / http://www.vev.lt /  
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