Zoneterapi til Cancer- og Sclerosepatienter

Bliv fagligt inspireret
Mød dine kollegaer og en erfaren underviser

Statistikkerne viser at flere og flere danskere lever med cancer og ønsker at supplere traditionelle tilbud med
anden form for behandling. Det samme gælder en stor del af befolkningen, som dagligt udfordres af et liv med
sclerose. Spørgsmålet er: ”Hvad kan vi som professionelle RAB behandlere tilbyde disse familier?”

En spændende weekend!
2 dages RAB godkendt kursus – 17 point
Den 3. og 4. marts 2012
Hurtig tilmelding!
I forbindelse med foredragsaktiviteter i udlandet har Leila Eriksen mødt Lee Antony Taylor,
som er en erfaren terapeut der gennem 15 år har uddannet tusinder af studerende fra hele
verden. Han har tidligere oprettet en zoneterapiklinik i Storbritannien for kræftpatienter, og
har holdt foredrag rundt om i verden.
Lee var i Danmark oktober 2011, hvor han underviste et behandlerteam der gennem en
årrække har givet zoneterapi til cancerbørn og deres familier, samt inviterede kollegaer.
Det var en hel speciel weekend, hvor deltagerne scorede 9,3 på en skala fra 1-10. Mange har
efterfølgende udtrykt ønske om at få Lee tilbage til Danmark. Det er nu en realitet.
Og så har vi fået adgang til et helt fantastisk undervisningslokale i Herstedøster landsby,
lige ved kirken, blot 15 km fra Københavns Centrum. Og, en super aftale med et Bed and
Breakfast i et galleri, blot 3 minutters gang fra kursuslokalet. Det kan varmt anbefales!

Formålet med kurset er ønsket om, at vi som behandlere bliver endnu dygtigere, så vi
bliver endnu bedre i stand til at opfylde klienternes og familiernes ønsker og behov.

Undervisningen foregår på et let forståeligt engelsk, hvor Leila er behjælpelig med at
oversætte til dansk ved behov. Er du ikke en ørn til engelsk er det bestemt ingen hindring.
Tværtimod. Vi kommer for at få en god oplevelse, blive klogere og for at have det sjovt.
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Lee har udgivet bøger med titlerne “Effective Reflexology – A Practitioner’s Guide, Effective
Reflexology –The Way Forward”. Det vil være muligt at købe bøgerne på kurset.
Bliv yderligere inspireret af vedhæftede artikel, som er skrevet af en norsk
deltager på kurset i oktober, samt portalen: www.effectivereflexology.com.
Undervisningen vil være en sløjfe bundet af teori, demonstrationer, praksis,
og kollegial udveksling - over to dage – i to moduler:
Modul 1 – lørdag ”Hvordan kan zoneterapi hjælpe cancer patienter?”
Modul 2 – søndag ”Hvordan kan zoneterapi hjælpe sclerose patienter?”

Lørdag den 3. marts 2012: Hvordan kan Zoneterapi hjælpe cancerpatienter?
• Endokrin kommunikation - styrkelse af det hormonale system
• Reflex Limning - styrkelse af immunsystemet
• Adrenal Pumpning ™ - smertelindring og afslapning

Søndag den 4. marts 2012: Hvordan kan Zoneterapi hjælpe sclerosepatienter?
• Adrenal pumpning ™ for øjeblikkelig smertelindring
• Teknikker på ”rygsøjlen”, som erfaringsmæssigt fører til bedret motorisk funktion
• Lokalisering og arbejde med kranie/spinal nerver til de berørte organer og lemmer
• Nye reflekspunkter for de berørte dele af hjernen og hjernestammen
• Metoder til 'pausering' af krampetilstande
Metoderne fra de to moduler kan naturligvis også bruges hos andre patienttyper.
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Kursusmateriale: Med kurset følger udførligt let tilgængeligt materiale (på engelsk).
Kursusprisen: Omfatter fuld forplejning. Kaffe/te, frugt og brød ved ankomst, samt
frokost og eftermiddagsservering, samt kursusmateriale. Der er mulighed for
overnatning på Bed and Breakfast www.bagatellen.dk (er reserveret til kurset her).
Adresse: Healerskolen, Herstedøstergade 22, 1, 2620 Alberstlund, DK - kl. 9-17.30
Medbring: 2 håndklæder, 2 lagner, 1 navneskilt & lysten til at blive faglig inspireret.
Tilmelding finder sted ved at indbetale Dkr. 2.900,- på konto nr. 2275 – 6276489761 &
sende en mail til jklmn@eriksen.dk med dine kontaktoplysninger samt evt. specielle
ønsker (eks. vegetar eller mulighed for overnatning). Det er først til mølle princippet.
Skulle du blive forhindret i at deltage refunderes 50 % af din indbetale kursusafgift
op til 14 dage før kurset. Ved afmelding senere end 14 dage før, ydes ingen refusion.
Spørgsmål? Ring eller send en sms på (+45) 26 18 95 90

Vi glæder os til at møde dig!
Undervisningen og undervisningsmaterialet fremstilles og udleveres af underviseren alene.
Arrangøren - www.CareCam.dk - står således ikke til ansvar for indhold og kvalitet heraf.
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