VISCERALNA
MANIPULACIJA 2
nadaljevalni seminar

Ljubljana,
31. maj - 3. junij 2018

Izvajalci seminarja
Seminar bo v sodelovanju z Akademijo za manualno
terapijo in Društvom za fizioterapevte in manualne terapevte Slovenije izvedel Barral inštitut Slovenija, ki je
podružnica svetovno znanega vrhunskega mednarodnega zdravstvenega inštituta Barral Institute International,
s sedežem na Floridi v ZDA.
Barral in njegova mednarodna
ekipa inštruktorjev usposablja zdravstvene
strokovnjake po
vsem svetu.
Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Vsebina seminarja VM 2
Na seminarju VM 2 bomo razširili znanje o funkcionalni anatomiji in izvajanju tehnik, ki ste ga usvojili na
prvem seminarju VM 1.
Pridobili boste tudi globlje razumevanje trebušne votline in njen odnos do lobanjske in torakalne votline.

Tema seminarja VM 2: ABDOMEN 2.
Program:
• Raziskovanje globljih struktur v trebušni votlini, s
poudarkom na ledvicah, trebušni slinavki, vranici,
omentumu in peritoneju, ter njihovih vezivnih in
suspenzornih tkivih.
• Usvajanje koncepta omejene mobilnosti in motilnosti.
• Izvajanje tehnik »dolgega vzvoda« v terapevtskem
protokolu.
• Izvajanje nadzorovanih in vodenih, hands-on posegov za lociranje in vrednotenje organov, skupaj z
učinki in kontraindikacijami.
• Izvajanje VM po posameznih organih.
• Študija kliničnih primerov.

Certifikat in vpis v register
Na koncu seminarja prejmete mednarodni certifikat
Barral Institute International in ste vpisani v njegov register izvajalcev VM 2.

Pogoji za udeležbo na seminarju
Pogoj za udeležbo na seminarju VM 2 je opravljen seminar VM 1.

Predavatelj na seminarju
Rita Benamor, D.O., CST-D,
BI-D, certificirana inštruktorica. Deluje v svoji zasebni kliniki in uči anatomijo
in fiziologijo na univerzi
Ostheopaty IMT v Lizboni
na Portugalskem.
Rita Benamor je zaključila
študij osteopatije na Univerzi Oxford Brookes v Veliki Britaniji. Študirala
je tudi kraniosakralno terapijo (CST) na Upledgerjevem in visceralne, nevrološke ter manualne artikulacijske manipulacije na Barralovem inštitutu v
Evropi in ZDA.
Rita Benamor je certificirana inštruktorica mednarodnega Barralovega inštituta za visceralne manipulacije 1, 2, 3 in 4 in mednarodnega Upledgerjeva inštituta za CST 1. Seminarje vodi v angleščini,
portugalščini, španščini, francoščini in italijanščini.

Datum in kraj seminarja
Seminar bo potekal 4 dni:
•
•
•
•

v četrtek, 31. maja od 9. do 17. ure,
v petek, 1. junija od 9. do 17. ure,
v soboto, 2. junija od 9. do 17. ure,
v nedeljo, 3. junija od 9. do 14.30 ure.

Seminar bo potekal v naših učilnicah na Ptujski 19, v
Ljubljani (Bežigrad, srednji vhod). Pred stavbo je dovolj brezplačnih parkirnih mest. Opis poti z avtomobilom ali avtobusom iz različnih smeri si oglejte na www.
manualnaterapija.si v rubriki Ostalo, Kontakt.

Oprema in druge zahteve
Na seminarju boste dobili delovno gradivo v angleškem
jeziku. Pred začetkom seminarja OBVEZNO osvežite
znanje, ki ste ga pridobili na seminarju VM 1. Zahtevano
branje pred začetkom seminarja je tudi knjiga »Visceral
Manipulation II« avtorja J. P. Barral-a.
Na seminar pridite v udobni obleki ali trenirki, s seboj
prinesite natikače, rjuho, brisačo, zvezek, pisalo in malico. Med odmori vam bo na voljo sveže sadje, v pritličju
stavbe je tudi avtomat s prigrizki in napitki.

Cena in način plačevanja
Cena seminarja znaša 760 € in vključuje 22 % DDV, delovno gradivo in delovni material. Pozor! V primeru
zgodnje prijave in plačila, tj. 1 mesec in več pred pričetkom seminarja, je cena znižana na 690 €.
Seminar je treba poravnati do roka prijave oz. do zasedbe mest. Pred vplačilom nas obvezno pokličite, da
preverimo, če je še kakšno prosto mesto!
Vplačanega zneska ne vračamo. Če se izbranega seminarja iz opravičenega razloga ne morete udeležiti, lahko
vplačani znesek uporabite kadarkoli za katerikoli seminar, če nas o neudeležbi pisno obvestite vsaj 5 dni
pred začetkom seminarja.
Znesek poravnajte na transakcijski račun Akademije
za manualno terapijo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, št.
03108-1000438793, sklic na številko 00 42. Potrdilo o
vplačilu obvezno prinesite s seboj na seminar.

Postopek in rok prijave
Če se za seminar odločite, izpolnite prijavnico in nam
jo po e-pošti vrnite. Ob prijavi vplačajte še kotizacijo
za seminar.
Prijavnico lahko izpolnite tudi na www.manualnaterapija.si ali na www.barralupledger.si/barral/ v rubrikah
Seminar visceralne manipulacije 2 in nam jo izpolnjeno
pošljete na info@manualnaterapija.si ali info@barralupledger.si.
Zadnji rok za prijavo na seminar je 22. maj 2018.

Kontakt
AKADEMIJA ZA MANUALNO TERAPIJO
PTUJSKA ULICA 19, LJUBLJANA
Telefon: 01 / 54 63 201
GSM: 041 / 540 942
info@manualnaterapija.si
info@barralupledger.si
Transakcijski račun pri SKB banki:
03108-1000438793
www.manualnaterapija.si
www.barralupledger.si
Veselimo se srečanja z vami!

