God jul - Fra Zoneterapi Til Jesus

07/05/15 12.15

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

Glædelig jul!
Kære Gæst,
Julen er tiden hvor vi fejrer Jesus
fødselsdag, til trods for at det aldrig er
rigtig bevist at historierne om ham er
sande – og alligevel bygger vi hele vores
kultur på denne ”antagelse”.
Sådan er det også med alternativ
behandling. Vi ved at det virker, flere og
flere bruger det, og det er en ”historie” der
har overlevet i mere end 5000 år, ja
faktisk længere end historien om Jesus.
Men hvis vi alternative behandlere skal tages seriøse og få lov at sidde med til højbords, så
skal vi til at bevise hvad vi kan, og i øvrigt anskue og italesætte alternativ behandling så
den kan følge med ind i fremtiden.
Her spiller både udøvere og brugere en rolle, som du eks. kan læse mere om i artiklen
herunder og på vores facebookside, begge dele handler netop om forskning og evidens.

Zoneterapi forbedrer livskvaliteten for kræftpatienter
Og det er der faktisk ikke noget nyt i, læs bare beviserne her. Men hvad der er endnu
vigtigere er, hvordan vi sikrer, at flere undersøgelser dokumenterer effekten af alternativ
behandling. Her kan vi nemlig alle gøre en forskel, fortsæt med at læse med her.

Nyheder for den kommende tid:
Massøruddannelse på hverdage
Nu kan du også tage erhvervs-massøruddannelsens del 1 på hverdage, fra onsdag d. 6. maj
2015. Læs mere om massøruddannelsen her.
Terapi til babyer, kurser til både behandlere og forældre
Kombinerede behandlingsformer mod gængse problemområder som kolik, skævheder,
urolig søvn, forstoppelse, gylp eller gråd m.m.
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Læs mere om kurserne her:
Babyterapi for behandlere
Hjælp din baby
Kommende kurser hvor der stadig er ledige pladser
Funktionel Akupunktur med opstart d. 10. Januar
Kinesiologi muskeltesten med opstart d. 27. Januar
Triggerpunkter med opstart d. 28. Januar
Se endnu flere kurser på www.ddz.dk

Facebookside om forskning og viden inden for alternativ behandling
Husk i øvrigt, at vi har fået en facebookside, som jævnligt deler viden og forskning inden
for alternativ behandling. Har du noget viden, eller kendskab til spændende artikler, så må
du meget gerne slå det op på vores side.
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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