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Nye kurser - Gavekort - E-Bog
Kære Gæst,

Hvad har han mon i sækken?

Skal Julemanden også hjem til dig i år? Måske
med et gavekort på et nyt kursus?
Vi har virkelig lave kursus priser og lige nu 20 % rabat på
Zoneterapeut uddannelsen inklusiv Erhvervs Massør uddannelsen!!

Mindfulness:
Hjernen er et power fuldt organ, som kan hjælpe os helt ind i den proces vi ønsker for
os selv.
At få fred i det tankekaos du eller dine klienter oplever……læs mere her

Homøopati Basis:
En 200 år gammel måde at lave medicin på, som både virker ind på det fysiske og det
psykiske aspekt af et symptom.
Formålet er at de studerende får kendskab til historien, grundprincipperne og
teorierne bag homøopatien.
Du indføres i ca. 20 midler fra den klassiske homøopati (enkeltmidler) og nogle fra
den mere moderne brug (sammensatte midler……..læs mere her

Kinesiologi muskeltest:
Kinesiologi er en metode til at finde frem til og behandle ubalancer hos mennesker og
dyr.
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Det er en nem måde at gå i dialog med en klients system på, og lade dette komme til
udtryk uden brug af den bevidste hjerne og de forventninger vi kan have til, hvordan
tingene hænger sammen….læs mere her

Andre 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, du
bestemmer farten

– 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 2014:
· Kinesiologi
Muskeltesten

4. og 5. januar 2014 – kr. 2200

· Nye hold start Zoneterapeut
uddannelsen

7. januar 2014 – dag-, aften- og weekend – lige nu kr. 50.400
inkl. Erhvervs Massør del 1

· Erhvervs Massør Del 2 – 80 timer, 4 weekender
weekend 1. og 2. februar 2014 - kr. 12.500

· Gratis Markedsføringskursus
6. marts 2014

· Protokol Akupunktur

weekend 1. og 2. februar 2014 – kr. 1900

· Øreakupunktur inkl.pkt. er fra NADA
14.15.16. marts – kr. 2900
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· SKAT & DANA - Gratis
3. april 2014 - Info til selvstændige terapeuter
· Øreakupunktur opfølgning inkl. pkt. er fra
NADA
10. april – kr. 950

· Meridianlære og 5 – element lære
12. og 13. april – kr. 1900

· Triggerpunkter
23. og 24. april – kr. 1900

· Hot Stone Massage kursus
weekend 26. og 27. april – kr. 2800

· Ryg Skole – v. fysioterapeut og zoneterapeut Maja
Kyrsting

10. og 11. maj – kr. 2100

· Mindfulness

8.15. og 22. maj 2014

· Homøopati Basis

24. og 25. maj 2014 – kr. 2200

· NMT – neuromuskulær
terapi

16.17.18. maj og 20. juni 2014 – kr. 4350

· Brush Up for Zoneterapeuter
5.6. juni 2014 – kr. 1600

OBS ny dato

!
Se i øvrigt vedhæftede tilbud på den nye fantastiske nyoversættelse af Den
Gule Kejser som e-bog. Fantastisk redskab med søgeindeks for fx ”skulder”
Få 15% rabat inden 1. januar….

Gratis overnatning i.f.b.m. kurser eller uddannelser
Rentefrie afdrags ordninger
Samlerabat ved flere kurser samtidig
De bedste julehilsner
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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Tornerosevej 72, 2730 Herlev Tlf. 51237723
email: ddz@ddz.dk - www.ddz.dk
Følg os på facebook.
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