Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης
για σωματικούς & εναλλακτικούς θεραπευτές
Σε συνεργασία με την Medica Complete Health της Αυστραλίας

Λεμφική
Μάλαξη
22 ώρες

21-22
Ιανουαρίου ‘12

Εισαγωγικό αυτοτελές

4-5Φεβρουαρίου ‘12

Διδάσκει ο Σπύρος Αντωνιάδης
με διδακτική εμπειρία σε Κολέγια και Πανεπιστήμια της Αυστραλίας.

2o μέρος

Το λεμφικό σύστημα αποβάλλει τις τοξίνες και τα νεκρά κύτταρα από το
σώμα και είναι από τα σημαντικότερα συστήματα που συντελούν στην καλή
λειτουργία του οργανισμού. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το λεμφικό
σύστημα στερείται αντλίας υγρών, όπως είναι για παράδειγμα η καρδιά στο
καρδιακό σύστημα και η φυσιολογική κίνηση της λέμφου γίνεται έμμεσα με
τους σκελετικούς μύες, την αναπνοή, τη ρυθμική κίνηση των αρτηριών και
άμεσα, με τη σύσπαση των λεμφαγγείων.
Η χρησιμοποίηση της λεμφικής μάλαξης έχει ως σκοπό την αύξηση της λεμφικής
ροής και την παραγωγή λεμφοκυττάρων με αποτέλεσμα τον καθαρισμό του
σώματος από ξένα ή νεκρά σώματα και τοξίνες, την αναζωογόνηση του και
ακόμη την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, η λεμφική
μάλαξη ενδείκνυται σε καταστάσεις που σχετίζονται με την ποιότητα του δέρματος.

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Επαγγελματικά Προγράμματα

• Αναφορά στο λεμφικό σύστημα:
για να αυξήσετε άμεσα
ανατομία / ιδιότητες / τοπογνωσία / λειτουργία.
τη θεραπευτική σας
• Η ωφέλεια της λεμφικής μάλαξης στην αποτοξίνωση του
αποτελεσματικότητα
οργανισμού και σε σχέση με τη μυοσκελετική δυσλειτουργία.
• Πρακτική εφαρμογή της λεμφικής μάλαξης από τους σπουδαστές
• Ειδικές τεχνικές και επίδειξη.
• Ανάλυση ειδικών συνδρόμων και επίδειξη θεραπευτικών τεχνικών για
την αντιμετώπιση τους. Πρακτική εφαρμογή από τους σπουδαστές.

Βιογραφικό εκπαιδευτή
Ο Σπύρος Αντωνιάδης σπούδασε Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και Θεραπευτική Μάλαξη στο Victoria University της
Αυστραλίας και αποφοίτησε το 1995. Επέκτεινε τις γνώσεις του στην θεραπευτική σπουδάζοντας ΚρανιοΙερή Θεραπεία
στο Upledger Institute of Craniosacral therapy and Osteopathy της Φλόριντα των Η.Π.Α. και πρόσφατα ολοκλήρωσε
κύκλο σπουδών στα Κινέζικα Βότανα στο Southern School of Natural Therapies. Διδάσκει σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλους επίσημους εκπαιδευτικούς οργανισμούς Μυοθεραπεια, Θεραπευτική Μάλαξη και θέματα που σχετίζονται με την
Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική. Εργάζεται ιδιωτικά με συνεδρίες και πρόσφατα δημιούργησε την σχολή - κλινική Medica
Complete Health στο ανατολικό Brunswick της Αυστραλίας.

οι εγγραφές άρχισαν!

διοδος

για τη γνώση
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