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

Kære Gæst,
Ups - vores adressekartotek har blandet sig med nyhedsbrevs modtagere, så hvis ikke du
ønsker at modtage vores nyhedsbrev fremover, kan det afmeldes nederst i mailen.

Workshop torsdag den 31. oktober på DDZ – lyt, lær, prøv,
og bliv inspireret. Gratis.
DDZ´s undervisere holder et lille oplæg og du vil i praksis lære nogle få, men effektive greb fra
hvert kursus
Mød og netværk med dine kolleger :-)

Kl. 17-18 Øre akupunktur, Protokol akupunktur, Meridianlære og 5-element v.
Vivian Birlie
Kl. 18-19 Kinesiologi Muskeltesten v. Karina Colding
Kl. 19-20 Triggerpunkter og info om Erhvervs Massør 1 og 2 v. Susan Koudal
Kl. 20-21 Neuromuskulær Terapi og Brush up for zoneterapeuter v. Lene
Schmidt
Skoleleder Lene Schmidt vil være til stede og svare på spørgsmål til alle uddannelser og
kurser på DDZ vi serverer lidt til den lille sult, derfor giv gerne en uforpligtende forhåndstilmelding om
du kommer

Nyheder! Erhvervsmassør Del 2 (del 3 er på vej, bl.a. med
BSDS undervisning)
Reflekszone akupunktur
Triggerpunkt akupunktur
Intro til brugen af laser
Stolemassage
Basal ernæring/sportsernæring
Sammenhænge mellem ernæring og vitaminmangel og muskulære problemer

Webcast undervisning i anatomi/fysiologi
– læs i fysiske bøger med hjælp fra eSchool, Forum og nu også ugentlige live webcasts
med underviseren, ring og hør mere….

RAB kurser og uddannelser efterår og vinter 2013:
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Trigger punkter: 6. og 7. november – kr. 1900
Neuromuskulær Terapi: 8.9.10. og 29. november – kr. 4350
Erhvervs Massør uddannelsen Del 1: 4 weekender, start 15.16.17. november –
kr. 12.500
Meridianlære og 5 - elementlære: weekend 23. og 24. november – kr. 1900
Psykologi til RAB og SKAT: 23.-26. januar 2014 – kr. 5000
Kinesiologi Muskeltesten: 4. og 5. januar 2014 – kr. 2200
Nye hold start Zoneterapeut uddannelsen: 7. januar 2014 – dag-, aften- og
weekend – kr. 50.400 inkl. Erhvervs Massør Del 1
Hot Stone Massage kursus: weekend 11. og 12. januar – kr. 2800
Protokol Akupunktur: weekend 1. og 2. februar 2014 – kr. 1900
Gratis Markedsføringskursus: 6. marts 2014
Brush Up for Zoneterapeuter OBS ny dato: Weekend den 12. og 13. marts – kr.
1600
Øreakupunktur inkl. NADA: 14.15.16. marts – kr. 2900
SKAT & DANA - Gratis: 3. april 2014 - Info til selvstændige terapeuter
Øreakupunktur opfølgning inkl. NADA: 10. april – kr. 950
Ryg Skole – v. fysioterapeut og zoneterapeut Maja Kyrsting: 10. og 11. maj –
kr. 2100
Se mere på www.ddz.dk
Gratis overnatning i.f.b.m. kurser eller uddannelser
Rentefrie afdrags ordninger
Samlerabat ved flere kurser samtidig

Zoneterapeuter se vedhæftede jobopslag fra LifeCare
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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