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Né v: Galambos Rózs a
Születési hely : Jugos zláv ia
Tele fon: 06/309-490-775
E-mail : prema@t-online.hu
Webiste: www.ayurvedam.hu
Tanulm ány ok:
-

Pedagóg iai Aka démia ( 19 70, Novi Sad, Jugos zláv ia)
Psz ic holó gia (1974, No vi Sad, J ugos zlávia)
Hindy nyelvta nfoly am (1995 -97, Buda pest)
Kerala S neha -Sweda K riyas (2 000, Calicu t, Kerala )
Kerala S neha -Sweda K riyas (2 001, 2004 private class , As htava idy an D.S.V . Nambi), K era la)
Internationa l Ac ademy for Ay urvedic s kin care (New Delhi, 200 6)

Tanulm ány utak : 1999 (Nagpur and Calic ut)
2000 (Calicut)
2001 (Trichur)
2006 (Varanas i)
Mesterek : Dr. V inod DS (Kerala), As htav aidy an DSV Nambi, Kerala )
Szak mai tevé kenység:
Pré ma -Sakt i Bt. megala pítása (199 4)
A Sz arasz vatí M agyar -Keralai Ájurv éda A lapítv ány megalapítás a
Pro fess zionális ájurvéd ik us termék ek importálása
Keralai mas sz ázs kez elés ek oktat ása (az Egés zs égügy i Minis ztériu m Egés zs égügy i S zak -és
Tov ábbk épzé si Biz otsá g álta l ak kredit ált tov ábbk épzé sek ):
- gyógy mas sz őrök tov ábbkép zés e (33 kreditpont) - 2001
- gyógy mas sz őrök és alternatív moz gás -és mas sz áz sterapeutá k
tovább képz ése (40 kreditp ont) 2002 -2007
ájurvéd ik us b őrápo lás , bő rproblémák kez elés e és arck ezelések ok tatása – 2006-tól
Shahnaz Herbals franch ise ren dsz er – 2007 -tő l
sz állodai projektek és tová bbképz és ek (gy ógy -spa -we lln ess sz állodák rés zé re) –2003 -tól
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