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4 internationale fagkapaciteter besøger  

Danmark i 2014 

Det er lykkedes at få fire fantastisk dygtige internationale fagkapaciteter til Danmark. Alle 

besidder stor faglig viden, er praktiserende behandlere og har undervist på skoler og hospitaler i 

deres hjemlande. Skrevet artikler og været inviteret som foredragsholdere rundt om i verden.   

Weekendkurserne er professionelle kurser til professionelle behandlere. Underviserne bidrager 

med stor erfaring, underbygget af forskningsresultater, og nye spændende vinkler til faglig og 

personlig udvikling. Kurserne foregår i tidsrummet 9 til 17, og er RAB godkendte med 16 point.  

Kurset ”Zoneterapi og Cancer” er forbeholdt uddannede zoneterapeuter, komplementære 

behandlere og sundhedsfagligt personale – med anatomi, fysiologi og patologi som baggrund.  

Øvrige kurser er åbne for alle behandlere, sundhedsfagligt personale, pædagoger, lærer, forældre 

og pårørende til syge børn & voksne. Kort sagt, ALLE med interesserede, for at gøre en forskel. 

Se her, hvad du kan glæde dig til  

‘M’ Technique® - “Full Body Certified Course” 

                                                                              
Linda-Anne O`Flaherty, Røde Kors børnehospital i Cape Town 

I Sydafrika er Linda-Anne en anerkendt massør og aromaterapeut. Hun har gennem flere år 

koordineret terapeutiske indsatser som zoneterapi, massage, aromaterapi m.m. på en lang række 

hospitalsafdelinger. Hun samarbejder med Røde Kors Hospitalet, samt forskere fra Holland vedr. 

et forskningsprojekt hvor 300 børn på hospitalet tilbydes terapeutisk aromaterapi og massage. 

Linda-Anne arbejder med, og underviser i, en speciel certificeret teknik, kaldet ‘M’ Technique®.    

En veldokumenteret teknik som har vundet udbredelse på en lang række hopitaler og hospice i 

USA og England http://www.mtechnique.co.uk/. Det er nu første gang, at Linda-Anne kommer til 

Danmark. Hun har for nylig været interviewet til Sydafrikansk TV. Glæd dig til at se TV klippet her; 

http://www.youtube.com/watch?v=pF2lYuSgtLg&feature=youtube_gdata_player                                                                                                          

Linda-Anne underviser i Danmark den 31. maj og 1. juni 2014. 
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Zoneterapi og Cancer - Efteruddannelse for zoneterapeuter 

                                                                                                                     
Bibiana Carrasco Domínguez, Børnehospitalet Sant Joan de Deu i Barcelona 

I Spanien er Bibiana en pioner indenfor zoneterapeutisk behandling af cancerbørn og deres 

familier. Hun arbejder to dage om ugen som børnekirurg på Mataro Hospital og resterende dage, 

som zoneterapeut, på Sant Joan de Deu børnehospital i Barcelona. Gennem en årrække har hun 

undervist sygeplejepersonale i zoneterapi og kører nu målrettede efteruddannelseskurser for 

zoneterapeuter, vedrørende behandling af cancerpatienter. Bibiana er tilknyttet den spanske 

forening for cancerbørn www.afanoc.org  og var i 2013 i Danmark, hele to gange, for at undervise 

danske zoneterapeuter. Det var med så STOR SUCCES, at der har vist sig behov for at gentage 

succesen. Et kursus ALLE zoneterapeuter med STOR fordel kan deltage i. En virkelig appetitvækker. 

Et kursus hvor du lære gode/velgennemprøvede teknikker og beriges med viden og erfaring, som 

kan bruges til alle dine klienter og patienter. Uanset helbredsproblemer & alder. Børn som voksne.                                                               

Bibiana Carrasco underviser i Danmark den 20. og 21.september 2014 

Sarafijn Basic Technique 

                                                                                                                       
Heinrike Bergmans, Belgien 

Internationalt er Heinrike en vellidt, faglig dygtig personlighed. Hun har gennem en årrække kørt 

kurser i Belgien og etablerede bl.a. den Belgiske zoneterapiforening, BeVo. Var formand  heri 7 år. 

Heinrike har deltaget i årlige møder i det europæiske netværk for zoneterapeuter og, de senere år, 

været RiEN`s repræsentant i EFCAM . En sammenslutning af Europæiske paraplyorganisationer 

indenfor komplementær og alternativ behandling http://www.efcam.eu/. Heinrike holdt tale og 

kørte workshop på verdenskongressen for zoneterapeuter i Sydafrika, 2013. Det var med så stor 

succes og engagement, at det er en fornøjelse at kunne byde Henrike velkommen til Danmark.    

Så du - og andre med interesse for at lære nye , effektiv teknikker -  kan blive inspireret.               

Heinrike underviser i Danmark den 18. og 19. oktober 2014 
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Indian Head Massage & Positive Touch for Children 

                                                                                   
Mary Atkinson, England 

Mary Atkinson er en kendt personlighed. Mary er forfatter til flere bøger og deltager i en lang 

række velgørende arrangementer. Heriblandt et initiativ i Japan - et spændende projekt – der 

støtter familier berørt af Tsunamiens udfordringer. Mary er en stor personlighed og en meget 

dygtig fagkapacitet.  Få fornøjelsen af at blive beriget med teknikker, som du nemt kan bruge i dit 

terapeutiske og pædagogiske arbejde. Mary Atkinson er en britisk komplementær terapeut, 

vejleder og forfatter til over 16 bøger. Hereunder ”The Art of Indian Head massage” &”Healing 

Touch for Children”. Begge bøger er oversat til dansk. Mary har sin egen skole i England og har 

været/er regelmæssig foredragsholder på konferencer.  Du kan læse mere om det spændende 

arbejde på hendes hjemmeside www.maryatkinson.com & www.storymassage.co.uk.                                                     

Mary underviser i Danmark den 1. og 2. november 2014 

Gå ikke glip af de spændende muligheder 

Lad dig inspirere af de detaljerede kursusbeskrivelser på www.carecam.dk – se under kurser. 

Tilmelding: Først til mølle princippet. Der er begrænsede pladser. Ring/sms på 26 18 95 90.                                                      

Sted: Sjælsro Skolen, Herstedøstergade 22,1 sal, 2620 Albertslund (S-tog til Glostrup Station).                                                       

Blot 15 km fra Købehavns Centrum, Københavns Hovedbanegård og Kastrup Lufthavn.                                 

Tilmelding: Kr. 3.300,- indbetales på Reg. nr. 2417 – konto nr. 6888 140 393.                              

Kursusplads er sikret når indbetaling har fundet sted, såfremt der er ledige pladser.                         

Forplejning: Der er fuld forplejning og mulighed for overnatning www.galeri-bagatel.dk                                                        

Medbring lysten til en herlig weekend, afslappet tøj, 2 lagner, et par håndklæder og varme sokker. 

Sprog: Kurserne foregår på et let forståelig engelsk med oversættelse til dansk, efter ønske/behov. 

Kurset ”Zoneterapi og cancer” oversættes, 100 % til dansk, af en professionel dansk/spansk tolk.                     

RAB point/pr weekendkursus: 16 RAB point.                                                                                                                  

Yderligere information www.carecam.dk. Klik ind på menupunktet ”kurser” i menubjælken. 

Velkommen til nogle helt fantastiske - inspirerende - weekender. Leila Eriksen 

 


