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Denne mail indeholder grafik, så hvis du ikke ser dem kan du læse den i din browser

Ahh, kan du mærke foråret lige om hjørnet!?!
Kære Gæst,
Forskning i integration af alternativ og konventionel behandling
Canadierne er fremme i skoene når det kommer til alternativ behandling. Næsten en
tredjedel af befolkningen benytter regelmæssigt komplementær behandling i forbindelse
med deres behandlingsforløb, og nu får de også et nyt forskningscenter der netop skal
undersøge alternative behandlingsmetoder. Centeret (Centre for Integrative Medicine) skal
nemlig undersøge effekten og fordelene ved at kombinere og integrere alternativ
behandling med konventionel behandling.
Læs mere på ddz.dk

DDZ har fået ny e-school
Vi har ventet spændt på at kunne fortælle det, og for et par uger siden blev vores nye eschool endelig virkelighed.
Pt. er det vores e-learningsfag Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære man kan læse på den
nye e-school, men der vil løbende komme flere kurser til.
Den nye e-school betyder en langt større brugervenlighed og mere samspil mellem de
studerende, som nu bl.a. nemt kan debattere emnerne lige der hvor de behandles. Du kan
se og besøge vores nye e-school på www.e-school.dk

Kommende kurser
Følgende kurser har stadig et par ledige pladser, til dig der vil udvide dine kompetencer og
samle RAB-point:
Neuromuskulær Terapi (også kaldet neuro refleksologi eller sportszoneterapi) 5.6.26. og
27. marts
Meridianlære og 5-element 10. & 11. marts
Mindfulness 19. marts
Rygskole 28. & 29. marts

Kunne du tænke dig at dele viden om det alternative?
about:blank
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Så gå ind og følg os på vores facebook-side. Mere end 200 følger allerede med, og vi
bliver hele tiden flere. Her deler vi alt fra artikler til forskning og gode råd til hverdagen.
Har du noget at bidrage med, eller er du bare nysgerrig, så kom endelig forbi, så vi kan få
mere liv og dele endnu mere viden.
www.facebook.com/ddz.dk
Hav et dejligt forår:-)
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
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