CARECAM.DK

Tid

M teknik®
- helkropsbehandling

Kl. 9.00 - 17.00

M teknik® benyttes på en lang række hospitaler og hospice i England og USA. Er videnskabelig

Dato
14. og 15. juni 2017 - Herlev
16. og 17. juni 2017 - Holbæk

dokumenteret og anvendes af professionelt sundhedspersonale og pårørende. I Danmark er bl.a.
Sted

familier til cancerramte børn inspireret af teknikken. Kan læres af alle, uanset forkundskaber.

Herlev: Den Danske Zoneterapeutskole,
Tornerosevej 72, 2730 Herlev

Du lærer at udføre en helkrops ‘M’ teknik® behandling - du lærer at:
• M’è personer, som har særlige behov. Personer der er følsomme eller alvorlig syge

Holbæk: Holbæk Zonecollege,

• Behandle børn og voksne i alle aldre, uanset om de er raske eller syge

Jernbaneplads 2, 2., 4300 Holbæk

• Anvende teknikken på hænder, fødder, ansigt, hoved, nakke, arme, ben, mave og ryg
• Kombinerer din egen måde at arbejde på, med anden form for massage, zoneterapi m.v.

Holdstørrelse

• Få mulighed for, efter kurset, at bliver certificeret ”M-practitioner”

8-14 deltagere
Yderligere information om M teknik®, og forskningen bag, findes på www.mtechnique.co.uk
Tilmelding

Lad dig ligeledes inspirere af den spændende artikel ”Touch” på www.carecam.dk

SMS 26 18 95 90, eller
mail: leilaeriksen@hotmail.com

Underviser
Linda - Anne O` Flaherety, Røde kort Børnehospitalet, Cape Town.

Undervisningsmateriale

Sprog: Dansk og let forståelig engelsk. Oversættelse efter behov. Alle kan være med.

Er inkluderet i prisen
- dansk kompendium

Kursusansvarlig
Leila Eriksen, zoneterapeut og CAM konsulent. Ring gerne på tlf. 26 18 95 90 for yderligere in-

Mad og drikkevarer

formation.

Der er fuld forplejning
Relevant litteratur
Overnatning

Kursusbeskrivelser se www.carecam.dk. Her fin-

Muligt efter ønske - SMS 26 18 95 90

der du også temanummeret ”Børn og Cancer – zoneterapiens muligheder”. Artiklen

Pris

”Touch” og information om M teknik® på

kr. 3.400,- (Spar kr. 300 ved tilmelding til

www.mtechnique.co.uk.

begge kurser)
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