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Godt Nytår!
Kære Gæst,
Leder du efter spændende kurser i foråret, så se lige oversigten her og detaljerne på
www.ddz.dk:
Funktionel Akupunktur (krops aku) 2 dage - 10. og 11. januar
Øreakupunktur opfølgning 1 dag - 21. januar
Erhvervs Massør uddannelsen 4 weekender - 23. januar
Kinesiologi Muskeltesten 2 dage - 27. og 28. januar
Triggerpunkter 2 dage - 28. og 29. januar
Zoneterapi weekendhold start - 30. januar
Homøopati Basis 4 dage - 11. februar
Øreakupunktur m. NADA pkt.er 3 dage - 25. februar
Klient Psykologi 4 dage - 26. februar
Neuromuskulær Terapi 4 dage - 5. marts
Hot Stone Massage 2 dage - 7. marts
Meridianlære og 5 element TCM 2 dage - 10. marts
Opstart selvstændig? - en aften, gratis - 12. marts
Mindfulness 1 aften - 19. marts
Ryg skole 2 dage - 28. marts
Brush up for zoneterapeuter 2 dage - 29. april
Erhvervmassør 12 hverdage - 6. maj
Bach Blomstermedicin foredrag 1 aften - 12. maj
På Krop Sind Ånd Helse Messen i Falkoner Centeret i weekenden den 30. januar - 1.
marts, har DDZ en stor stand, hvor vi udbyder zoneterapi og massage på 3 brikse, har du
lyst til at komme og give prøvebehandlinger, få erfaring, få kunder, mingle med andre
behandlere, så kontakt os - der er en kanon stemning på messen. Vil du bare ind og kigge,
så print, udfyld og medbring vedhæftede VIP billet.
Bachs Blomstermedicin, kender du dette fantastiske redskab? Jeg så for nylig et
naturprogram, hvor et redningshold reddede en baby elefant, der var blevet væk fra
flokken og var ved at dø på savannen. Det første holdet gjorde, da de havde indfanget
babyen, var at give den Bachs Rescue dråber direkte i gabet - det virker, gør det! Foredrag
ved koordinator for den Internationale Bachterapeutuddannelse Skandinavien Susanne
Løfgren den 12. maj kl. 17 - 18.30
De bedste hilsner
Lene Schmidt, Skoleleder
Den Danske Zoneterapeut Skole ApS
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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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