Karlstad våren 2020
www.kbte.com

för fred, kärlek, lugn och återhämtning.
25 mars i Karlstad

Oxytocin främjar social interaktion, balanserar blodtrycket och kortisolnivåerna, höjer smärttröskeln,
reducerar ångest och höga stressnivåer visar forskning och erfarenhet.



Hur vi kan uppnå dessa förändringar för att dra nytta av dess effekter?
Hur vill du använda dina kunskaper?

Det handlar denna kurs om.
Beställ kursprospekt med innehåll och mera information på kristina@kbte.com

Taktil introduktionskurs i Karlstad
Den 2 juni
Beröringens betydelse för utveckling, hälsa och välbefinnande
För dig som vill veta mera om Taktil beröring, vårt oxytocinsystem och hur det påverkar dig i din vardag.
På denna endagars kurs får du redskap att använda i ditt arbete inom ex vård, omsorg och friskvård



Taktil hand och ryggmassage
Vad sker i kropp och hjärnan vid beröring

Kurs innehåll, priser och hur du anmäler dig hittar du på www.kbte.com

NYTT

Taktil Restart i Karlstad

Den 2-3 juni
Endast för dig som är utbildade dipl. Taktil massör
Kanske behöver du friska upp dina taktila kunskaper både praktiskt och teoretisk.
Då är denna kurs något för dig.



Vi friskar upp kunskaperna om betydelsen av Taktil beröring, se Taktil introduktionskurs.
Uppdatering av Taktila strykningarna, arbetsordningen och nyheter inom ex. forskningen.



Vi ger och får en helkroppsmassage.



Erfarenhetsutbyte

Kurs innehåll, priser och hur du anmäler dig hittar du på www.kbte.com

NYTT

Diplomering och erfarenhetsutbyte i Karlstad

Den 4 juni
För dig som har gått utbildningen men ej diplomerats eller önskar ny diplomering.
Samt ”hur går jag vidare” startar eget? Försäkring? Lokal, utrustning? Arbeta utomlands?

Läs mera om varje kurs

Taktil Restart
Karlstad 2-3 juni 2020
Endast för dig som är utbildad dipl. Taktil massör
Kanske behöver du friska upp dina taktila kunskaper både praktiskt och teoretisk.
Då är denna kurs något för dig. Endast 6 platser.
Innehåll:
Teori och praktiska övningar varvas Kl. 9-16 med uppehåll för fika och lunch
Beröringens betydelse för vår utveckling, hälsa och välbefinnande
Taktil fysiologi: Vad sker i kropp och hjärnan vid beröring.
Oxytocinsystemet
Forskning och erfarenheter
Taktil en komplementärmetod
Erfarenhetsutbyte

Genomgång samt uppdatering av de Taktila strykningarna,
Arbetsordningen.

Vi ger och får en helkroppsmassage.
Kursens innehåll kan ändras efter deltagarnas önskemål och tidigare kunskaper.
Intyg utdelas till deltagare som deltagit 100%
Efter anmälan kommer bekräftelse med program, faktura och kurslokalens adress
Har du frågor så kontakta mig gärna.

Pris: 1750:- exkl. moms.
I priset ingår enklare kursprogram som komplement till ditt utbildningsmaterial.
Olja, intyg samt fika.
Önskar du köpa nytt utbildningsmaterial, arbetsordning, boken beröring, mm så kontakta mig för priser

.

Diplomering Erfarenhetsutbyte och Utveckling
För dig som har gått utbildningen men ej diplomerats eller önskar ny diplomering.

Två halvdagar den 4 juni 2020 i Karlstad
Diplomering & Erfarenhetsutbyte 4 juni
Innehåll: kl. 8.30 -12.30
Information och genomgång av dagen
”masserar upp”
Erfarenhetsutbyte
Frågor & svar

Pris: 550:- exkl. moms. Inklusive intyg/diplom och fika
Önskar du köpa nytt utbildningsmaterial, arbetsordning, boken beröring, mm så kontakta mig för priser

Utveckling 4 juni
Innehåll: kl. 13.30 -16.30
Starta eget företag ?
Öppna egen mottagning? Hålla egna Kurser?
Vilka bestämmelser finns om hygien, marknadsföring? Försäkring?
Att jobba arbeta i annat eu land? Ex Spanien?
Kursens innehåll kan ändras efter deltagarnas önskemål och tidigare kunskaper.

Pris: 450:- exkl. moms. Inklusive enklare material och fika

Önskar du gå hela dagen, båda kurserna, så är priset 800:- exkl. moms
ANMÄLAN: Skicka ditt namn och e postadress samt namn och datum på den kurs du önskar gå, till:
kristina@kbte.com
Efter anmälan kommer bekräftelse med program, faktura och kurslokalens adress
Kontakta mig om du har frågor: kristina@kbte.com 070 3760955
Följ mig på: www.facebook.com/kristina.mabra/
www.kbte.com

TOUCH EDUCATION
Kristina Billinger
Taktil mentor/utbildare I Taktil beröring www.kbte.com

