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Nye kurser med teknikker fra udland!
Kære Gæst,
Undskyld, vi var lige lidt for hurtige…
I sidste nyhedsbrev skrev vi, at du kunne få gratis billetter til Sund Livsstil
messen. Men vi var lidt for hurtige, for de er kun NÆSTEN gratis. Billetterne koster
nemlig en flad tyver stykket. Normalprisen er dog 100 kr, så du sparer altså 80 %! Alt
du skal gøre er at komme forbi DDZ-skolen i løbet af weekenden 5. - 7. september,
fredag 16 – 21, lørdag og søndag kl. 9 - 15 (ændring fra 19.-21./9) Salget bliver
efter først til mølle princippet, men vi skriver på vores facebookside så snart
billetterne er udsolgt, så husk at ”Like” vores side, så du kan holde dig opdateret.
Ps. Husk også, at du på messen kan vinde et kursus til en værdi af op til 5.000 kr., så
kig forbi stand 501.
Pps. På DDZ standen gives der zoneterapi behandlinger på 3 brikse, hvor vores elever
har fortrinsret, men har du lyst til at være med nogle timer, så kontakt os.
Udvikling er ufravigeligt vigtigt, også inden for alternativ behandling
Derfor har vi samlet 3 kurser inden for nogle af de nyeste emner og
behandlingsformer med eksperter fra henholdsvis Spanien, Belgien og England. Alle
kurser er naturligvis RAB-godkendte.
Zoneterapi og cancer
Er du uddannet zoneterapeut, så kan du deltage i
kurset ”Zoneterapi og Cancer”, hvor den spanske læge
Bibiana Carrasco Domínguez underviser i både
sygdommen og behandling. Bibiana har bred faglig
erfaring bag sig, fra børnekirugi til gæstetaler ved en
række internationale konferencer om cancer og
zoneterapi. Kurset af holdes d. 20. og 21.september
2014, og du kan læse mere om det her - Zoneterapi
og Cancer.
Sarafijn Basic Technique
Med dette kursus får du indsigt i en teknik, som
gennem en række koordinerede handlinger og
berøringer på hænder og fødder, åbner op for en indre
kraft. Teknikken er således særligt gavnligt som støtte
i forbindelse med livets største øjeblikke og
udfordringer, eks. graviditet, skilsmisse, eksaminer eller nyt job. Underviseren er
belgiske Heinrike Bergmans, som bl.a. har etableret den Beligske Zoneterapiforening,
og senest holdt tale og kørte workshop på verdenskongressen for zoneterapeuter i
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2013. Kurset afholdes 18. og 19. oktober 2014, og du kan læse mere om det her
- Sarafijn Basic Technique (downloades).
Healing Touch for Children
Med dette kursus stifter du bekendtskab med en
gammel terapimassageform, der fokuserer på hoved,
ansigt, nakke, øvre ryg, skuldre og arme, med eller
uden aromatiske olier. Behandlingen gør børn i stand
til at koncentrere sig bedre, bevare roen i stressede
situationer og øger deres selvtillid. Underviseren er
britiske Mary Atkinson, som har sin egen skole, og
bl.a. er forfatter til en række bøger. Kurset afholdes
den 1. og 2. november 2014, læs mere her - ”Healing
Touch for Children”.
Foredrag om Homøopati
Husk også, at Den Danske Zoneterapeutskole afholder foredrag om homøopati, tirsdag
den 8. oktober kl. 18 – 21. Denne aften åbner vi op for den antroposofiske forståelse
af sygdom og sundhed og drager nogle paralleller til 5-element-teorien. Vi ser
nærmere på behandling af stress og betændelser samt immunforsvarets betydning for
balance. Særlig aktuelt på denne årstid. Læs mere på ddz.dk
Sidste udkald til Hot Stone massage kurset d. 20.-21. september, hvor der
stadig er få ledige pladser tilbage.
Ps. Husk nu at vi rigtig gerne vil have dig med inde på vores Facebookside, så vi
sammen kan udbrede de gode budskaber om alternativ behandling. Like os her:
www.facebook.com/ddz.dk

De bedste hilsner
Lene Schmidt, Skoleleder
Den Danske Zoneterapeut Skole ApS
Tornerosevej 72, 2730 Herlev
Tlf. 51237723
ddz@ddz.dk
www.ddz.dk
Følg med os på Facebook, tilmeld dig på www.facebook.dk

Tornerosevej 72, 2730 Herlev Tlf. 51237723
email: ddz@ddz.dk - www.ddz.dk
Følg os på facebook.
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