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Grundkurset kan stå for sig selv, men det kan også være starten til en 2 årig 
uddannelse som MASSAGETERAPEUT. Her får du hele fundamentet i teori 
og praksis til forebyggelse og behandling  af almindeligt forekommende 
problematikker - gennem massage, terapeutisk samtale og coaching.

Se også vore mange specialiserede massagekurser:  
Triggerpunkter • Chakrabalancering • Massage for Par • Massage til Gravide 
• Efterfødselsmassage • Babymassage • Massage mod mobning - Barn-til-
Barn Massage •  Barn-Forældre Massage • Specialpædagogisk Børnemas-
sage • Specialterapeutisk Massage…

Danmarks Massageskole

Almindsøvænget 4 
8600 Silkeborg

tlf. 8681 1081       www.nordlys.dk

Massage Grundkursus 
 

10. - 14. marts eller
27. juni - 1. juli 2012 i Silkeborg

 
Når du kender NORDLYS grundformen,  

ligger hele massageverdenen åben for dig.
 
Grundkurset i massage er for dig, som har lyst til at lære at give massage, 
uanset om du vil være massør eller massageterapeut, eller om du bare har 
lyst til at opleve massagens vidunderlige verden.  Du lærer om:  

• Rammerne, kontakten til klienten, åbning og afslutning af massagen
• De grundlæggende massageteknikker til ben, ryg, hoved, arme og 

forside 
• Holisme, healing, wellness- og terapeutisk massage
• Opmærksomhed, nærvær og massage kombineret med en masse  

inspiration til personlig udvikling 

Oplev hvad NORDLYS Massagens kan gøre for krop og sjæl. Bestil tid hos 
vores team af veluddannede massører og terapeuter over hele landet.  
Find din behandler på www.team-nordlys.dk.

Andre kurser og uddannelser
På NORDLYS kan du også uddanne dig indenfor: 

• Coaching
• Klangmassage
• Berøringsterapi
• Akupressur og Akupunktur
• Anatomi og Sygdomslære
• ...
 
København og Silkeborg
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CatapreSan? 
Jeg LIDer Af heDeTure 
[Brev]  Jeg er 52 år, og min menstruation stoppede i som-
mer. Nu lider jeg af voldsomme svede/hedeture, både dag 
og nat. Jeg vågner ofte fire-fem gange om natten og er 
helt våd af sved, ligesom jeg også oplever det mange gan-
ge i løbet af dagen. Min læge har anbefalet Catapressan, 
jeg kan ikke rigtig finde nogen, der har erfaring med det. 
Hvad er erfaringerne? Hvordan med bivirkningerne, de 
skal jo helst ikke overstige virkningen? Er det helt ufarligt?
                                                                                                                                                      

Christine 
Felding 
Gynækolog

Spørg om dit 
underliV 
www.felding.dk 

Skriv dit spørgsmål til 
psykologi@aller.dk

VidSte du
Zoneterapi eller akupunktur vil kunne stimulere kredsløbet og modvirke kolde fødder 
hos mange. 

[Svar]  Catapresan er et middel mod for højt 
blodtryk, som i lille dosis også kan have en virk-
ning på hedeture. Er der en speciel grund til, at 
din læge har givet dig det i stedet for hormoner? 
Med de voldsomme symptomer du har, mener 
jeg ikke engang, Catapresan er værd at prøve. Til 
gengæld bliver du symtomfri i løbet af 14 dage, 
hvis du starter på hormoner. Når du kun har væ-
ret uden menstruation i cirka et halvt år, bliver du 
desværre nødt til at få en behandling, som igen gi-
ver dig blødninger, medmindre du får sat en hor-
monspiral op, og får østrogen som gelé eller pla-
ster. Østrogenet er mod hede-svedeture, det andet 
hormon – gestagen – er for at beskytte livmoder-
slimhinden mod celleforandringer og cancer. 

Kh. Christine Felding




