Tantramassageuddannelse
Det er mig en glæde nu at kunne tilbyde en uddannelse i tantramassage med afsæt i taoistisk
livsstil og mange års erfaring som massør.

Forudsætninger
Uddannelsen er for alle, der har interesse i kroppens mysterier med et ønske om at lære mere.
Det er uanset om du vælger denne uddannelse til personlig udvikling eller går med ønsket om at
blive professionel tantramassør.
Indledende optagelsessamtale inklusiv tantramassage i alt 2.000,- (krediteres ved optagelse på
uddannelsen)

Forventninger
Professionel tilgang til uddannelsen.
Hjemmearbejde i form af studier af relevant litteratur m.m.
Som elev på tantramassageuddannelsen underlægger du dig som minimum det etiske regelsæt
fastsat af DTMB samt undervisningsplanens retningslinier.

Certificering
Elevbehandlinger skal som minimum indeholde 10 klienter af 3 gange, i alt 30 behandlinger
dokumenteret med sessionsnotater, som herefter giver adgang til eksamensmodul med ekstern
censor.
Certificering kræver 95% deltagelse i alle moduler.

Opbygning og datoer
Uddannelsen består af 9 moduler på i alt 390 lektioner samt et eksamens modul.
Weekender:

Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

18.00 - 22.00
10.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 18.00

1 uge:

Lørdag kl. 10.00 til onsdag kl. 18.00.

Datoer
M1:
M2:
M3:
M4:
M5:
M6:
M7:

24. - 27. november 2016
19. - 22. januar 2017
16. - 19. marts 2017
11. - 14. maj 2017
14. - 17. september 2017
23. - 26. november 2017
18. - 21. januar 2018

M8:
M9:
M10:

10. - 14. februar 2018
13. - 16. septemer 2018
23. - 25. november 2018

Derudover vil der opfordres til 1 månedlig mødeaften til udveskling af massage og sparring.

Pensum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomi/fysiologi
Undervisning i forskellige massageformer
Organmassage
Intimmassage
Coaching - samtaleteknikker
Meditation
Qi-gong/Tai Chi
Chi - den seksuelle kraft
Seksuel Kung-Fu
Den sexologiske mangfoldighed
Tantra/historie
Klinikdrift
Etik
Klienthåndtering
Supervision

Flere muligheder
Udover den fastlagte undervisningsplan bliver der mulighed for at deltage i yderligere supplerende
kurser inden for Universal Healing Tao i både Danmark og udland ( f.eks. England og Wales )
Ved deltagelse af yderligere kurser inden for UHT er der mulighed for at blive Certificeret
Assosiated Instructor inden for Universal Healing Tao, som er en verdens omspændende
organisation inden for taoismen.
Tantramassageuddannelsen giver direkte adgang til UHT certificeringskursus som instruktør i
Thailand.

Praktiske oplysninger
Pris
Hele uddannelsen koster kr. 39.500,Tilmeldingsgebyr kr. 7.500,Pris pr. modul kr. 4.000,- som skal betales senest 10 dage før modulstart. Modul 9 og
eksamensmodul modregnes tilmeldingsgebyret.
Forventede ekstraudgifter
Indkøb af briks
Relevant litteratur

Egenbehandlinger
Supervision 600 kr. pr. time - minimum 6 sessioner.
Orlov/afmelding m.v.
Orlov kan kun træde i kraft ved graviditet, flytning eller sygdom, og fritager ikke for betaling.
Bliver du forhindret eller ved sygdom skal dette skriftligt rettes til Michael Virkelyst på
michael.virkelyst@gmail.com
Ved afmelding senere end 10 dage før modulstart refunderes kursusafgiften ikke. Er du begyndt på
uddannelsen refunderes tilmeldingsgebyret ikke ved framelding.
Forplejning
Eventuel overnatning samt forplejning indgår ikke i kursusprisen. Vi tilbyder kaffe/the og frugt på
modulerne.
Sted
Østjylland

