MANUEL TEDAVİ SEMİNERİ EĞİTİM PAKETİ
(KRANİOSAKRAL TEDAVİLER)
1-2 EKİM 2016
www.manueltedavikursu.com/

1 Ekim 2016
08:00-08:30 Kayıt ve tanışma
08:30-10:00 Kraniosakral sistemin anatomisi ve fonksiyonel özellikleri
10:00-10:30 Ara
10:30-11:00 Kraniosakral ritm ve serebrospinal sıvı dinamikleri
11:00-12:30 Pratik (baş-boyun bölgesinin muayenesi, pelvik kemik fonksiyonlarının
muayenesi)
12:30-13:30 Ara
13:30-14:30 Resiprokal gergik ev kraniosakral ritim
14:30-15:30 Solunum değişiklikleri
15:30-16:00 Ara
16:00-17:30 Pratik (resiprokal gerginliğin hissedilmesi, kraniosakral ritmin
hissedilmesi, solunum ile değişikliklerin hissedilmesi)

2 Ekim 2016
08:00-08:30 Genel değerlendirme ve tekrar
08:30-09:30 Kalp hızı değişkenliği
09:30-10:00 Damarlardaki akışın frekansı (venomotion)
10:00-10:30 Ara
10:30-11:00 Kraniosakral palpasyon
11:00-12:30 Pratik (kraniosakral ritmin hissedilmesi, kalp ritmi ile değişikliklerin
hissedilmesi)
12:30-13:30 Ara
13:30-14:30 Otonom sinir sistemi
14:30-15:30 Torakal, lomber ve sakral segmentlerin bağlantıları (dura ve
kraniosakral ritm ile)
15:30-16:00 Ara
16:00-17:30 Pratik (farklı uygulama alanlarında kraniosakral terapi pratiği)

Kurs Ücreti:
3.390TL+ KDV (%18)
(Eğitim ücretine ikramlar, haftada bir ay süresince toplam 4 gün bir uzaktan eğitim saati dersi,
katılım belgesi, aynı sekreterya tarafından düzenlenecek lan geleneksel Çin tıbbı ve
fonskiyonel tıp eğitimlerine ücretsiz katılım dahildir.)
Organizasyon:
Manuel Akademi
Turizm, Eğitim, Organizasyon, Tanıtım
e-posta: manuelakademi@gmail.com
05077677322
Ödeme Bilgileri
Banka Adı: Halkbank Sanayi Sitesi Şubesi - Şube Kodu: 549
Kurumsal Hesap Adı: Mustafa Yıldız - Manuel Akademi
Hesap no (TL): 09001004
IBAN (TL): TR590001200954900009001004
Eğitim Salonu
(Eğitim salonu yoğunluğa göre değişiklik gösterebilecektir.) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulama Merkezi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-TEDAŞ Semt Polikliniği (Milli
Kütüphane karşısı), Türkocağı Caddesi, Çankaya/Ankara.
Eğitici
Vladimir Uzun

Diğer bilgiler: Organizasyon tarihine 60 günden fazla kalan süre içerisinde yapılan her kayıt iptalinde,
kayıt ücretinin %50`si kesilerek kalan kayıt ücreti iade edilecektir. Organizasyon tarihine 60 gün ve
daha az kalan süre içerisinde yapılan her kayıt iptalinde, kayıt ücretinden hesaplanan KDV oranı ve
kayıt ücretinin %50`si kesilerek kalan tutar iade edilecektir. Tüm geri ödemeler planlanan eğitim
tarihinden sonra yapılacaktır. Sekreterya organizasyon tarihlerinde, eğitim yerinde, eğitmenlerde,
bilimsel programda, maksimum katılımcı sayısında, eğitim yerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Sekreterya belirtilen hesaplar dışında yapılan ödemelerden sorumlu değildir.

