CARECAM.DK

Dato
14 og 15. april 2018
Tid
Kl. 9.00 - 17.00

M teknik®
- helkropsbehandling
Manuel massage og blid berøring kan have signifikant terapeutisk virkning på børn og voksne

Sted

med smerter, hovedpine, migræne, forhøjet blodstryk, spændinger, fordøjelsesproblemer, lavt im-

Sjælsro Skolen, Herstedøstergade 22,

munforsvar, depression, stress, sorg, angst og bivirkninger i forbindelse med cancerbehandling.

2620 Albertslund (blot 15 km fra Køben-

Manuel blid berøring benyttes i dag på en lang række hospitaler og hospice rundt omkring i ver-

havns Centrum og lufthavn). Dejlige grøn-

den. Anvendes af professionelt sundhedspersonale og af pårørende. Er videnskabelig dokumen-

ne omgivelser.

teret via case story og MR skanninger. I Danmark er eksempelvis familier til cancerramte børn,
gennem flere år introduceret til og inspireret af muligheder for anvendelse af struktureret ”Gentle

Holdstørrelse

Touch”, ”Healing Touch” og ”Storry Massage ” som gennem årene er kommet mange familier til

8-14 deltagere

glæde og gavn. 40 danske terapeuter er indtil nu undervist i metoderne med en evaluerings score på 9,8 i en på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Så gå ikke glip af denne fantastiske mulig-

Tilmelding

hed. Lær teknikker du kan bruger uanset om du er behandler eller pårørende.

SMS (+45) 26 18 95 90,

Kurset er på 2 dage (9-17). RAB godkendt med 16 point.

eller mail: leilaeriksen@hotmail.com

Åben for alle, med interesse og ønske om at være med til at gøre en forskel.

Undervisningsmateriale

Du introduceres til

Er inkluderet i prisen

• At udføre en terapeutisk proces – ”Intention to treat”

- dansk kompendium

• At udføre blide berøringer på en struktureret måde, med mulighed for dokumention af effekten
• At kunne støtte børn/voksne med særlige behov. Raske, friske såvel som syge/alvorligt syge

Mad og drikkevarer

• At kunne behandle hænder, fødder, ansigt, hoved, nakke, arme, ben, mave og ryg

Der er fuld forplejning

• At kombinerer behandlingsmetoder, som fint kan kombineres med anden form for behandling

Overnatning

Vi glæder os til at møde dig. Bliv inspireret af artiklen ”Touch” på www.carecam.dk og øvrige link

Ja, der er fine overnatningsmuligheder,

med henvisning til dokumentation. Ring gerne på (+45) 26 18 95 90, hvis du har spørgsmål.

blot 3 minutters gang fra skolen.
Underviser
Pris

Linda - Anne O` Flaherety, Røde kort Børnehospitalet, Cape Town.

Kr. 3.400 inklusiv fuld forplejning og dansk

Sprog: Dansk og let forståelig engelsk. Oversættelse efter behov. Alle kan

kompendie. Beløbet indsættes via netbank

være med.

16

RAB-timer

(først til mølle princippet)
Kursusansvarlig
Leila Eriksen, zoneterapeut og CAM konsulent
Relevant litteratur
Kursusbeskrivelser og yderligere information, se www.carecam.dk. Her finder du også. Temanummer ”Børn og
Cancer – zoneterapiens muligheder”. Artiklen ”Touch”
og Information om ” ”M’ teknik ®” www.mtechnique.
org
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