Kurz chiropraxie - úroveň II.
Aký je rozdiel medzi kurzom I a II ?
Kurz č.I je zameraný na zvládnutie jednotlivých techník, ktoré používam u mojich pacientov a ktoré
som postupne zdokonalil a zjednodušil, až do ich súčasnej podoby.
Kurz č. II je orientovaný viac systémovo a viac odborne, najmä pri diagnostikovaní a rozpoznávaní
toho, akú techniku si vybrať v procese naprávania.
Tento kurz je zameraný aj na to, ako docieliť to, aby zlepšený zdravotný stav po napravení u pacienta
vydržal čo najdlhšie, na to sa používa akupunktúra a akupresúra.
Chiropraxia vnútorných orgánov je jedinečný systém uvoľňovania a dávania na správne miesto
orgánov a štruktúr v bruchu a má nezastupiteľnú úlohu v spôsobe ošetrenia, tak ako ho prevádzam ja.
Aká je náplň kurzu?
- zopakujeme si ešte raz dôležité techniky z úrovne I. - budem klásť dôraz na zdokonalenie vami
vykonávaných techník
- doplníme si nové techniky na chrbticu a jednotlivé kĺby tela /rotácia krčnej chrbtice v ľahu,
napravenie jazylky a krku spredu a iné špeciálne techniky.../
- podľa skrípt si vysvetlíme detailnejšie ochorenia chrbtice a kĺbov, kontraindikácie a spôsoby
naprávania pri týchto ochoreniach
- vysvetlíme si systém akupunktúry „horúcou ihlou“ a vyskúšate si aplikáciu tejto terapie /bude
možnosť zakúpenia akupunktúrnych ihiel/
- vysvetlíme si akupresúru jednotlivých častí tela - systémové riešenia zdravotného stavu a uvoľnenie
životnej energie pacienta
- vysvetlíme si a naučíte sa uvoľňovať bedrové kĺby uvoľnením spaziem v bruchu + energetiku nôh
- vysvetlíme si a naučíte sa základy chiropraxie brucha – /jeho spodnej časti/
Bonus č.1
- skriptá s fotografiami a podrobným popisom jednotlivých diagnóz, ktoré potrebujete ovládať pri
vykonávaní chiropraxie. Skriptá obsahujú aj latinské názvy a vysvetlenie rôznych diagnóz, ktoré sa
najčastejšie vyskytujú v popisoch z MR, RTG a CT.
Bonus č.2
- občerstvenie počas kurzu
Bonus č.3
- napravenie všetkých účastníkov kurzu
Bonus č.4 /po kurze/
Možnosť telefonickej konzultácie pri riešení zdravotného stavu vašich pacientov...

