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Φυσική Θεραπεία
Μια ολιστική σύνθεση
φυσικών θεραπευτικών
μεθόδων

Υπεύθυνη εκπαίδευσης

Μαρία Λεονί Γεωργοπούλου
(Φυσικοπαθητικός,
Εναλλακτική Θεραπεύτρια)

Η Φυσική Θεραπεία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο Εκπαιδευτικό
Επαγγελματικό Πρόγραμμα της Διόδου από κορυφαίους Ολιστικούς
καθηγητές - θεραπευτές, έρχεται να αντιμετωπίσει σφαιρικά την
ανισορροπία της υγείας που μπορεί να βασανίζει ένα άτομο, σε όποιο
απ’ τα τρία επίπεδα κι αν εκδηλώνεται αυτή : το σωματικό, το ενεργειακό
ή το νοητικό. Η Φυσική Θεραπεία αποτελεί μια ολιστική σύνθεση
διαφορετικών και δοκιμασμένων θεραπευτικών μεθόδων που
αλληλοσυμπληρώνονται αρμονικά, ώστε να επιφέρουν την επανάκτηση
της ισορροπίας. Ο Φυσικός Θεραπευτής έρχεται σε επαφή με τη θεωρία
και τις αρχές που διέπουν αυτές τις θεραπευτικές μεθόδους καθώς και
με τη μεθοδολογία και την εφαρμογή τους. Έτσι, μπορεί να διακρίνει
πότε χρειάζεται να χρησιμοποιήσει την κάθε μια απ’ αυτές και σε κάποιες
περιπτώσεις τις συνδυάζει για καλύτερο αποτέλεσμα. Μ’ αυτόν τον τρόπο
δρα αποτελεσματικά είτε απευθείας στη σωματική, την ενεργειακή και τη
νοητική σφαίρα του θεραπευόμενου, είτε αντανακλαστικά από τη μια
στην άλλη, αντιμετωπίζοντας το άτομο σαν ένα ενιαίο σύνολο που τα
μέρη του αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλεπιδρούν.
Ο Φυσικός Θεραπευτής, εκτός από το δίπλωμα της ειδικότητάς του,
• αποκτά και Δίπλωμα στη Σουηδική Μάλαξη,
• ενώ επιπλέον έχει τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού
Κατάρτισης από το Open International Univercity for
Complementary Medicine το οποίο είναι αναγνωρισμένο από
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθήματα Εξειδίκευσης Μέθοδοι Φυσικής Θεραπείας
Βασικές Αρχές Διατροφολογίας
Ανθοϊάματα Bach - (Bach remedies)
Αποτοξινωτική Ομοιοπαθητική (Ομοτοξικολογία)
Μικροσυστήματα Βελονισμού : Ωτοβελονισμός, Σου Τζόκ
(Μαγνητοθεραπεία / Σποροθεραπεία)
Λήψη Ιστορικού Υγείας

Μαθήματα Εξειδίκευσης Τεχνικές Χειρο-Θεραπείας
Σουηδική Μάλαξη
Ρεφλεξολογία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άσκηση
Αυτοτελούς Επαγγέλματος
Διάρκεια: 290 ώρες
Συμπληρωματική Κατάρτιση
για Επαγγελματίες
Διάρκεια: 206 ώρες
Επιμόρφωση ή
Ερασιτεχνική εφαρμογή
Διάρκεια: 290 ώρες

Μάθημα Συμβουλευτικής
Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας & Συμβουλευτικής

Υποστηρικτικά Μαθήματα
Άλλα Ειδικά Θέματα Εκπαίδευσης
Επαγγελματική Συμπεριφορά, Δεοντολογία & Ηθική

Ιατρικά Μαθήματα
Ανατομία Μυοσκελετικού
Φυσιολογία

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ
Δυνατότητα Χορήγησης
“Πιστοποιητικού Κατάρτισης” από :
Open International University for
Complementary Medicine

(αναγνωρισμένο από Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας).

