CONDITIONED RESPONSE REFLEXOLOGY
Vera Krijn kommer til Danmark igen i år, for at præsentere hendes inspirerende
workshop - en god graviditetsoplevelse og en blid fødsel

Aalborg August 26 & 27 fra 9:00- 15:30
Herlev August 31/September 1 fra kl.9:00-15:30
Godkendt med 15 RAB point & 15 ARCB CEU's
Begge kurser suppleres med et 90 minutters Zoom møde

TAKING REFLEXOLOGY INTO THE 21ST CENTURY

Denmark

2021
CRR© blev oprindeligt udviklet som hjælp til en ubesværet graviditet og blid fødsel.
En dynamisk metode baseret på 25-års evidensbaseret praksis, der bygger på videnskabelige
forklaringer. Læger henviser Vera til patienter med helbredsproblemer, fordi CRR© er effektiv.
I løbet af denne 2-dages workshop lærer du at komplementere dine eksisterende
færdigheder med "Conditioned Response Reflexology".
WWW.VISITDENMARK.COM
Graviditet er en livsændrende oplevelse, der involverer fysisk ubehag,
stress, og angst. Denne workshop vil ændre den måde, du praktiserer
zoneterapi på og rokke ved nogle mangeårige myter. Du lærer nye
koncepter og teknikker til støtte for gravide kvinder, gennem en positiv
graviditet og fødselsoplevelse. Inspireret af" Pavlovs principper" udføres
CRR™ zoneterapien
Dag 1: Biologi ved stress og fundamental sundhed i graviditeten. Pavlos
læring. Smerter 101. Bryde cirklen ved kroniske smerter. Graviditets
komplikationer. Dialog og protokoller. Teknikker samt supplerende
reflekser.
Dag 2: Stress faktorer under fødslen. Hvad der er vigtigt at vide om
fødslen. Bryde smerter og frygtcirklen. Fødselskomplikationer.
Lymfedrenage. Støtte før og under fødslen. Protokoller, teknikker samt
supplerende vitaminer og mineraler.
Deltagerne opnår kompetencer indenfor
graviditet og fødsel, samt lærer praktiske
færdigheder til at arbejde med gravide
kvinder og mennesker der lider af angst,
stress og kroniske smerter.
Sprog: Let forståelig engelsk. Oversættelse til dansk efter behov.
Materiale: Er inkluderet og formidles af underviseren Krijn, USA.
Certifikat: Overrækkes til deltagerne, på workshoppens anden dag.

1August 26 & 27 fra 9:00 – 15:30
Sted: AALBORG, Dansk Institut for Zoneterapi,
Hjulmagervej 3, 9000, Aalborg, DK www.difzt.dk
August 31 & September 1 fra 9:00 - 15:30
Sted: HERLEV, Den Danske Zoneterapeut Skole (DDZ)
Tornerosevej 72, 2730, Herlev, DK www.ddz.dk
Tilmelding: 3.700 DKR – 2 dages kursus/workshop (15 RAB Point)
Registrerings nummer 2275 IBAN DK83200006888140393
SWIFT NDEADKKK (Dansk registrering - Nordea. Reg.nr 2275
Konto nr. 6888140393)

Fortæring: Frokost og forfriskninger, er inkluderet.
Transport: Begge skoler er nemme at komme til med offentlig
transport, fra Københavns internationale lufthavn Kastrup og til/fra
Hovedbanegård.
Overnatning: Er mulig på og nær begge lokaliteter.
Yderligere oplysninger: Leila Eriksen, Danmark,
Mobiltelefon (+45) 26 18 95 90
Mail: leilaeriksen@hotmail.com Web: www.leilaeriksen.dk - www.carecam.dk

CV19: Myndighedernes retningslinjer for Coronas udvikling følges.

DER ER BEGRÆNSEDE PLADSER, SÅ HURTIG TILMELDING TILRÅDES.

VERA KRIJN
USA

Vera Krijn er en klient-centreret praktiserende zoneterapeut med 25 års
praktiske færdigheder i prænatal pleje. Med indsigt og visdom hjælper hun
kvinder med at navigere i forskellige udfordringer under deres graviditet til en
ubesværet fødselsoplevelse. Hun er certificeret af Ludwig-Maximillian
Universität München (LMU) i ernæring og livsstil til graviditet.
Hun har været formand for ”New York State and Tristate
Reflexology Association” og har modtaget "Eunice Ingham Pioneer award" fra
The Reflexology Association of America.
Hun har deltaget i en dokumentarfilm for NHK japansk tv og modtog "Eunice
Ingham award" (2002) fra The Reflexology Association of America. Vera, har
været formand for New York State Reflexology (NYSRA) og Tristate Reflexology
Association.

WWW.FERTILITYBYCHOICE.COM

LEILA ERIKSEN
DK

