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Healingsmassage
Grundkursus

17. - 21. juli eller 14. - 18. september
Du lærer den grundlæggende healingsmassage, 

så du efter kurset kan give en god 
afspændende massage til familie og venner.

Og får en større viden om og erfaring med, hvordan 
krop og psyke hænger sammen.

To-årig RAB godkendt uddannelse
Har du lyst til at arbejde professionelt med 

healingsmassage og samtaleterapi, kan du gå videre 
på vore fortsætterkurser og den to-årige uddannelse. 

På de 1.000 timer uddannelsen varer, får du et 
virkeligt grundigt kendskab til massagen og samtalen 

som terapeutisk redskab. 
Du lærer en lang række gode teknikker til 

at støtte andre og får samtidig lejlighed til selv 
at indgå i en dyb udvik lings proces.

Kildens uddannelse er RAB-godkendt, så du kan blive 
Registreret Alternativ Behandler i både Healingsmassage 
og Samtaleterapi efter Sundhedsstyrelsens regler når du 

har gennemført uddannelsen.

Ring efter brochure: 70 400 605

eller besøg os på www.kilden.dk

Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby.

& kommunikation

Yoga Dance
& Mindfulness

Omdan din yoga til en 
smuk, udtryksfuld 

og kreativ dans
inspireret af modern dance, 

uden at gå på kompromis med
yogaen dybde og kvalitet.

Og parallelt med dette tid til refl eksion, 
tilstedeværelse og mindfulness.

 Oplev den frihed, som kun kan opleves 
i ren tilstedeværelse.

Kom med 27. nov. - 1. dec.

av! 
mIgræne ved 
Hver eneste 
menstruatIon

[Svar]  Jeg kan ikke forklare, hvor-

for migræneanfaldene startede efter 

fødslen, men jeg synes, at du har fundet 

dig i det længe nok. Hvis man har et 

problem, som er direkte menstruations-

relateret, så er det en idé at fjerne men-

struationen. Det kan man gøre med en 

hormonspiral, som plejer at være fan-

tastisk mod migræne, eller du kan, hvis 

du ikke ryger, tage p-piller uden pause. 

Men din alder ville hormonspiralen nok 

være første bud. Tal med din læge. � 

[BrEv]  Jeg er en 40-årig 
kvinde med to børn: en dreng 
på 10 år født ved kejsersnit 
og en datter på syv år født 
naturligt. Efter den naturlige 
fødsel har jeg uden undta-
gelse haft migræneanfald ved 
hver eneste menstruation. Før 
fødslen har jeg aldrig tidligere 
været ramt af dette. Det er 
heller ikke noget, der ellers 
løber i familien. Jeg anven-
der præparatet Sumatriptan 
med fin effekt, men synes jo, 
at  fire-fem dage på medicin 
om måneden er for meget. 
Anfaldet starter typisk et par 
dage op til menstruationens 
start og et par dage inde i 
menstruationen. Hvad vil du 
råde mig til?


