Naturhelbrederen
Dit alternativ ...

UDDANNELSE
TIL
KRANIE-SAKRAL
TERAPEUT

Vel mødt til lærerige og inspirerende kurser med masser af personlig
udvikling i Danmark eller i Spanien!

Kan jeg få noget ud af at uddanne mig til KST terapeut?
JA, for kranie-sakral terapi (i det følgende forkortet til KST), er en behandlingsform, som
kan stå helt alene, men kan også meget fint kombineres med andre behandlingsformer –
f.eks. Zoneterapi, Bars behandlinger, Reiki-healing, Massage og Samtaleterapi.
Både behandlere og private har stor glæde af at kunne udøve denne behandlingsform
over for såvel klienter som familie, venner og kolleger.
Også personer uden forudgående erfaring har fået meget stort udbytte af at lære Kraniesakral terapi, da det også er meget personligt udviklende.

Hvad kan Kranie-sakral hjælpe på?
Kranie-sakral terapien giver vitaliteten et løft og har en almen gavnlig virkning på dit
velbefindende. Den har givet særdeles gode resultater ved:
Lammelser efter blodpropper eller hjerneblødninger
Piskesmældslæsioner (whiplash)
Nakke- og rygsmerter, iskias samt diskosprolaps
Bækkenløsning
Manglende koncentration og hukommelse
Eksem
Stress, anspændthed og koncentrationsbesvær
Trafik- og sportsskader
Frosne skuldre og tennisalbue
Hormonforstyrrelser
Hovedpine/migræne
Indlæringsproblemer og ordblindhed
Bidfunktions- (overbid og underbid) og tandproblemer
Angst og traumer af forskellig art
Fordøjelsesproblemer
Kroniske smerter og Myoser
Pande- og bihulebetændelse
Astma
Gigt
Kolik
Hyperaktivitet
Udviklingshæmmede
Spastikere
Epileptikere
Lammelser efter blodpropper
Problemer efter hjerneblødninger
Og meget meget mere…………………….

Uddannelsen
KST 1, KST 2 og Klinisk brug af Kranie-sakral terapi består hver af 2 moduler af 2 dage.
Kurserne afholdes hverdage eller weekender fra kl. 10.00 til kl. ca. 17.00 – Der startes nye
hold op, når der er min. 4 kursister.1. hold starter fredag/lørdag den 13./14. marts, 2. hold:
lørdag/søndag 30./31. maj og sidste hold i 2015: 3./4. oktober.
Holdene er på kun 4 – 6 kursister, så undervisning og indlæring bliver så intensiv og
optimal som mulig og udbyttet hermed væsentligt større. Det er også nemmere for mange
at være mere fri og spørge mere ved små hold og på denne måde få fuldt udbytte.
Ene undervisning er mulig for et tillæg på 900 kr. pr. modul. Her kan du endvidere ”frit”
vælge hvilke dage som passer dig.
Du får kursusbevis ved hver afsluttet del.
Pris: 3.800 kr. pr. modul (af 2 dage) inkl. materiale.
Depositum: 1.800 kr. ved tilmelding til hvert hold.
Restbeløb betales senest en måned før kursus start.
Kursusbekræftelse fremsendes efter modtagelsen af depositum.
Gentagelse af et kursus: Kun halv pris.
Forudsætninger:
KST 1: Ingen, dog kan det anbefales på egen krop at opleve en KST behandling før
kurset. Det vil lette indlæringen og forståelsen.
KST 2: At du har gennemgået modulerne for KST 1
Klinisk brug: At du har gennemgået modulerne for KST 1 og 2
Der serveres frisk frugt, te og kaffe under alle kurser.
Tilmelding og bestilling af brochurer mv.:
På telefon mobil 28 58 25 86 eller på e-mail: malu@naturhelbrederen.dk

På Kranie-sakral 1 (KST 1) lærer du:








At give en behandling opbygget af 12 forskellige greb
At mærke den Kranie-sakrale rytme
At give et ”stillepunkt” (dyb afspændingsteknik)
At afspænde tværgående diaphragmaer/muskler
At frigøre leddene mellem de store hovedknogler
Samtale – kropsaflæsning
Selvhjælpsøvelser

På Kranie-sakral 2 (KST 2) lærer du:





At balancere de små knogler i ansigtet og kæben i kæbeleddet
At anvende flere teknikker til at frigøre sphenoid-occipital leddet
At løsne spændinger i tænderne og derved rette dem på plads.
At afspænde hele kroppen med en effektiv teknik: Somatio-emotionel energi release
(ESR)
 NLP: øjenbevægelse, psykologisk oversigt, traumeforløsning og det kloge råd.

På kursus i Klinisk brug af Kranie-sakral lærer du:
 Samtale-kropsaflæsning
 Løsning af fødder, tæer, ankler, knæled, lårmuskler, hofteleddet, skulder, hals m.m.
samt forstuvninger
 Bækkenløsning, diskusprolaps og myoser, piskesmæld
 Operations ar, epilepsi, hovedpine og migræne, hals
 Syn og hørelse og overbid/underbid
 Øvre ryg og brystkassen samt løsne skuldre og albuer håndled
 Over- og underarme, smertepunkter

Hvem er jeg?









Jeg er først og fremmest menneske.
Jeg har arbejdet med alternativ behandling og selvudvikling i mere end 25 år.
Jeg elsker livet!
Et af mine mål er at åbne hjerter til livets skønhed!
Mit liv handler om kærlighed, medfølelse, fred og transformation for menneskeheden.
Jeg har en dyb overbevisning om, at vi alle har svaret og sandheden inde i os selv, den
skal blot afdækkes, og så skal vi tage ansvar for vort eget liv.
Jeg er rejseleder for spirituelle udviklingsrejser.
Jeg har en bred vifte af uddannelser og kurser i forskellige behandlingsformer, healing,
clairvoyance og personlig udvikling.
Jeg er naturbehandler, eksamineret og uddannet:
Kranie-sakral terapeut for både voksne, børn og dyr, Neurofysiurgisk helseterapeut,
Psykoterapeut, NLP mester, Master hypnotisør, Reiki mester og lærer, Healings
massør, Ansigts zoneterapeut, Bars behandler, Muskelterapeut, Bachs
blomsterterapeut, Født og eksamineret Clairvoyant rådgiver og Shaman, Quero
(Andespræst)
Udover at undervise i Kranie-sakral Terapi underviser jeg også i Reiki-healing,
Clairvoyance, De fire elementer og giver indvielser i Munay-Ki
Jeg har godt 25 års erfaring i voksenundervisning.
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