RAB GODKENDT KURSUS – 16 RAB POINT

HEL-KROPS-BEHANDLING
”Healing with Gentle Touch”

Den 14 og 15. april 2018
Inviteres du til to meget specielle dage
Vi er i skønne lokaler, tæt på København, hvor du lærer en unik massageteknik.
Beriges med faglig viden, ud fra case storys og spændende forskningsresultater.
En eminent underviser. Linda-Anne fra Røde Kors Børnehospital, Cape Town, Sydafrika,
kommer til Danmark, april 2018, og deler sine mange års behandlingserfaringer samt
samarbejdserfaring med internationale forskere, med os. Unikke teknikker, som terapeuter,
børn, voksne, patienter og pårørende har haft stor glæde af. Du kan virkelig glæde dig!
Linda-Anne arbejder bl.a. med den dokumenterede M-teknik®, som anvendes på en lang
række hospitaler og hospice rundt omkring i verden. Få glæde af at lære virksomme
behagelige teknikker. Glæd dig. Glæd dine klienter. Glæd dine kollegaer, familie og venner.

Hvorfor være med de to dage?
Som behandler, hvad enten du er zoneterapeut, massør, akupunktør, kranio-sakral terapeut,
healer, læge, sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut mor, far eller pårørende, er det
teknikker, du kan få glæde af. Såvel i dit faglige sundhedsarbejde, såvel som i dit private liv.
Tid: Lørdag den 14. april og søndag den 15.april 2018 kl. 9-17.
Sted: Sjælsro Skolen, Herstedøstergade 22,1 sal, 2620 Albertslund. Fin parkeringsmulighed.
Blot 15 km fra Købehavns Centrum, Københavns Hovedbanegård og Københavns Lufthavn.
Overnatning: Er mulig, på BB, blot tre minutters gang fra skolen. www.galleri-bagatel.dk
Tilmelding: Kr. 3.400,- indbetales på Reg. nr. 2417 – konto nr. 6888 140 393.
Pladsen er sikret, når kursusbeløbet er indbetalt, såfremt der er ledige pladser.

Gå ganske enkelt ikke glip af denne helt unikke mulighed!
Forplejning: Der er fuld forplejning begge dage. Morgenmad tilbydes fra kl. 8.30.
Sprog: Let forståelig engelsk med oversættelse til dansk, efter ønske og behov.
Medbring: Afslappet tøj, 2 lagner, 2 håndklæder, strømper eller inde sko.
Materiale: Dansk eller engelsk kursusmappe, efter ønske. RAB kursusbevis,16 RAB point.
Yderligere oplysning: Ring eller sms i dag til Leila Eriksen på Mobil (+45) 26 18 95 90.

Vi glæder os  til at møde dig
Læs mere om Linda-Annes besøg i Danmark – april 2018 - i den vedhæftede PDF
fil eller/og klik ind på www.leilaeriksen.dk under menupunktet ”kurser”. Se også
www.mtechnique.co.uk. Og et spændende TV klip fra hospitalet ved at klikke her;
https://www.youtube.com/watch?v=pF2lYuSgtLg&feature=youtube_gdata_player

