RAB GODKENDT KURSUS – 14 RAB POINT

NYT KURSUS I DANMARK
Zoneterapi fra Taiwan – Den 5 og 6. april 2018 - tæt på København

Vi mødes i skønne lokaler, tæt på København, hvor du som én af de første i Skandinavien
nu får mulighed for at lære en yderst effektiv zoneterapimetode, udviklet af den
international anerkendte Josef Eugster fra Sweitz, der gennem 37 år har boet i Taiwan. Her
har han samtidig med sit præsteembede gjort en kæmpe forskel for folkesundheden. Han har
med stor succes undervist i zoneterapi metoden i mere end 40 lande og fem kontinenter, bl.a.
i Kina, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Honkong, Bolivia, USA, Canada, Australien, Europa
og Afrika. I 1992 modtog han en phd-grad fra Medicina Alternativa Insitut under FN´s
Sundhedsorganisation, WHO. Metoden har udrettet mirakler i flere lande, og anvendes nu. på
hospitaler, i klinikker, i landsbyer og i lokalsamfund. Nu -for første gang - i Skandinavien.
I forbindelse med verdenskongressen for zoneterapeuter i Taiwan 2017, udgav Father Josef
en ny bog. På kurset får du materiale udleveret, som du nemt kan anvende på, under og efter
kurset. 2 dage med spændende faglig information og praktik, som giver dig rig mulighed for
at anvende det lærte, under kyndig og professionel vejledning. Du kan virkelig glæde dig!

Objektivt: Du får kendskab til Father Josef Eugsters behandlingsmetode (FJM), og vil være i stand til at udføre en
”FJM” fod-reflex-zoneterapibehandling. Du lærer de forskellige tryk og greb, som benyttes i denne specielle teknik.
Lærer hvordan du kan observerer og påvirke reflex-zonerne, samt, lærer hvordan du kan beskytte dig selv, dine
fingre og hænder, når du behandler, så du kan praktisere i mange år fremover, uden selv at få behandlingsskader.
Teoretisk viden: Du får information om zoneterapi og reflekszonerne, og information om indikationer og
kontraindikationer, samt sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af fod-reflex-zonebehandling. Du får
Reflexolgy procedure”, samt specielle massageteknikker. Herudover vil du høre om internationale aktiviteter, samt
inspireres af seneste nye forskningsresultater og muligheder, som du kan få glæde af i din egen praksishverdag.
Undervisere: Margrith Seitz & Urs Eisenring fra Sweitz. Udpeget personligt af Father Josef til at undervise i DK.
Tid: Torsdag den 5. april 9-17 og fredag den 6. april 2018 kl. 9-15.
Sted: Den Danske Zoneterapeutskole , Tornerosevej 72, 2730 Herlev (ved Herlev Hospital. Nemt at komme til).
Overnatning: Er mulig på skolen, samt på hoteller og BB i nærheden. Hør nærmere på (+45) 26 18 95 90.
Tilmelding: Er først til mølle princippet. Kr. 3.400, indbetales på Reg. nr. 2417 – Konto nr. 6888 140 393.
Din plads er sikret, lige så snart kursusbeløbet er indbetalt, og såfremt der naturligvis er ledige pladser.
Forplejning: Der er fuld forplejning begge dage. Morgenmad tilbydes fra kl. 8.30. Frokost er inkluderet.
Sprog: Let forståelig engelsk med oversættelse til dansk, alt efter ønske/behov. ALLE KAN VÆRE MED.
Medbring: Afslappet tøj, 2 lagner, 2 håndklæder, strømper eller inde sko.
Kursus-materiale: Gratis udlevering af illustrationer – Memory Stick - samt RAB kursusbevis. 14 RAB point.
Yderligere oplysning: Ring eller sms i dag til Leila Eriksen på Mobil (+45) 26 18 95 90.

Vi glæder os meget til at møde dig og inspirere dig
Læs mere i vedhæftede PDF-fil og på www.josef-eugster.org - www.frjosef.org samt www.leilaeriksen.dk.
Tryk her på globussen , på forsiden, og lad dig inspirerer af bl.a. artiklen om Father Josef Method (FJM)

