RAB GODKENDT KURSUS – 16 point

‘M’ Teknik® - EN UNIK BERØRINGS TEKNIK
Du inviteres her til to helt specielle kursus dage - juni 2017
Mød en fantastisk underviser
Linda-Anne fra Røde Kors Børnehospital i Cape Town
Linda-Anne arbejder med en berøringsteknik som anvendes på en lang række hospitaler.
En teknik, der er videnskabelig dokumenteret. Vær en af de første i Scandinavian, som får
glæde af at lære denne virksomme teknik. Til glæde for dig selv og for dine klienter/patienter.

Hvorfor være med de to dage?
Som behandler, hvad enten du er zoneterapeut, massør, akupunktør, healer, sygeplejerske,
jordmoder, fysioterapeut mor/far eller pårørende, er det en teknik som du kan få glæde af.
Såvel i dit daglige, faglige professionelle sundhedsarbejde, såvel som i dit eget private liv.
Tid: Den 14 og 15. juni 2017 kl. 9-17 i Herlev (tæt på Herlev Hospital og lufthavn)
Sted: Den Danske Zoneterapeutskole, Tornerosevej 72, 2730 Herlev… eller…
Tid: Den 16 og 17. juni 2017 i Holbæk kl. 9-17 (lige overfor Holbæk tog station)
Sted: Holbæk Zonecollege, Jernbaneplads 2,2, 4300 Holbæk
Overnatning: Er mulig efter ønske. Ring eller sms gerne på (+45) 26 18 95 90
Tilmelding: Ring eller sms (+45) 26 18 95 90 eller send en mail til leilaeriksen@hotmail.dk
Kr. 3.400,- indbetales på reg. nr. 2417 – konto nr. 6888 140 393. Kan inddeles i to rater
Pladsen er sikret, når kursusbeløbet er indbetalt, såfremt der er ledige pladser. Yderligere info www.carecam.dk

Først til mølle princippet
Forplejning: Der er fuld forplejning. Morgenmad tilbydes fra kl. 8.30
Sprog: Let forståelig engelsk med oversættelse til dansk, efter ønske og behov
Kursusmateriale: Dansk kursusmappe, DVD og RAB kursusbevis er inkluderet
Yderligere oplysning: Ring/sms i dag til Leila Eriksen på Mobil 26 18 95 90

Vi glæder os til at se dig
-inspirere dig…
Læs mere om Linda-Annes besøg i Danmark - Juni 2017 - i vedhæftede PDF filer
og på www.carecam.dk under menupunktet ”kurser”. Bliv inspireret på linket
www.mtechnique.co.uk og se et spændende TV klip fra Røde Kors hospitalet her;
https://www.youtube.com/watch?v=pF2lYuSgtLg&feature=youtube_gdata_player

