Sub egida Institutului Upledger, Palm Beach, Florida, USA

Asociaţia CranioSacrală metoda Upledger, organizează:

CURSUL
Durata cursului :
Data cursului :
Locaţia :
Obiectivele cursului :

“TERAPIA CRANIOSACRALĂ I”

4(patru) zile
8-11 Februarie 2012
Bucureşti, România

În cele 4 zile de curs veţi învăţa:
• principiile terapiei CranioSacrale şi fundamentul ştiinţific pe
care este bazată
• să demonstraţi însuşirea aptitudinilor foarte fine de palpare a
ritmului craniosacral
• să identificaţi şi să interpretaţi cu acurateţe ritmul craniosacral,
să evaluaţi disfuncţiile şi calităţile acestuia
• să localizaţi sursa problemelor fizice prin palparea ţesutului
fascial, acea reţea complexă tridimensională care are impact
asupra structurilor şi sistemelor corpului
• să eliberaţi restricţiile din tubul dural pentru a îmbunătăţi
interacţiunea dintre sistemul nervos central şi restul corpului
să folosiţi tehnicile care produc efectele de relaxare şi de
însănătoşire, incluzând tehnica de “direcţionarea energiei” şi cea a inducerii “punctului Still”
• să lucraţi cu diferite disfuncţii cum ar fi: cea a articulaţiei temporo-mandibulară, disfuncţii ale
sistemului nervos central, dureri cronice de gât şi spate, şi nu numai atât
• să aplicaţi tehnicile protocolului în 10 paşi ai tratamentului CranioSacral dezvoltat de Dr. John
Upledger
Condiţii de participare : Acest curs este disponibil cadrelor medicale, fizioterapeuţilor,
maseurilor, tuturor acelora care au un simţ tactil fin şi au dorinţa de a lucra direct cu corpul umam.
Recomandari:
Citirea carţii “Tu şi medicul din tine” a Dr. John E.Upledger
Este recomndat, dar nu obligatoriu, să experimentaţi un tratament CranioSacral pe propriul corp, înainte
de curs. Asta vă v-a ajuta să înţelegeţi cum funcţionează şi care sunt efectele asupra corpului.
Costul cursului :
Echivalentul în moneda naţională a 550 €

Discount :
75.00 € în cazul achitării integrale cu 60 zile înainte de data cursului
Certificat de participare : Certificatul acordat este recunoscut international, el este eliberat de Institutul
Upledger, USA . În Romania s-a început procedura legală de recunoaştere a terapiei CranioSacrală ca terapie
complementară.
Data limită de înscriere : 26 Ianuarie 2012
Numărul participanţilor este limitat la maxim 40 persoane. Rezervarea
locurilor se face în baza înscrierilor şi prin depunerea unui acont.

Persoana de contact :

Mihaela Gugu 072-352-1155
e-mail : craniosacral.romania@yahoo.com
web : www.craniosacral.ro

