CRANIOSACRAL THERAPY FOR PEDIATRICS
(CRANIOSACRALIS TERÁPIA A GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN)
GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

1. Mikor kell a gyermekeknek a szemináriumon tartózkodni?
1. nap: 16.00h-16.45h - Újszülött bemutató (demo)
2. nap: 11.00h-11.45h - Kisgyermek vagy újszülött nehéz ill. komplikált születési
körülményekkel (demo)
3. nap: 11.00h-11.45h és 13.45h-kb.14.30h (CST kezelés), 16.00h-16.45h Kisgyermek vagy újszülött családtag(ok)kal együtt (demo)
4. nap: 11.00h-11.45h (CST kezelés)
A 3. és 4. napon a gyermekek craniosacralis kezelést kapnak egy, a workshopon
résztvevő terapeuták csoportjától. A gyermekeknek ott kell lenniük mindhárom
időpontban, a teljes időtartamban, és az időpontok a gyerekek között nem
megoszthatóak.
2. Egynél több gyereket ismerek, akit érdekel a részvétel.
Benyújthatok több jelentkezési lapot is?
Igen, természetesen! Előfordul, hogy a vidékről a képzésre felutazó terapeuták
nem tudnak magukkal hozni gyerekeket, és néha a helyi terapeuták pácienseinek
körében sincs gyermek, így számítunk azokra a terapeutákra, akik több
gyermeket is tudnak ajánlani a szemináriumra.
3. Benyújtottam a kitöltött jelentkezési lapot, de nem kaptam
visszajelzést. Regisztrálva vagyunk?
Ha elfogadjuk egy gyermek részvételét a szemináriumon, visszaigazolást küldünk
postán vagy e-mailen a jelentkezési lapon megadott névre és címre. A
visszaigazolás tartalmazza a részvétel pontos helyét és időpontjait.
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4. Ismerek olyan gyermeket, akit szeretnék elhozni a képzésre, de
már elmúlt 12 éves. Lehet?
Ha a gyermeknek jelenleg is fennálló egészségügyi problémája van és csak 1-2
évvel idősebb a korhatárnál (12 év), kérünk, töltsd ki és küldd vissza a jelentkezési
lapot, jelezve, hogy tisztában vagy azzal, hogy a gyermek életkora meghaladta a
korhatárt. Amennyiben elfogadjuk a gyermek részvételét, a visszaigazolást
közvetlenül a jelentkezési lapon megjelölt szülő/gondviselő értesítési címére
küljük.
5. Mi történik akkor, ha nem tudok gyermeket ajánlani a
szemináriumra?
Megértjük, hogy azok, akik messziről utaznak fel a workshopra, nem feltétlenül
tudnak gyermeket ajánlani a szemináriumra. Remélhetőleg, és általában a helyi
terapeuták páciensei körében több olyan gyermek is van, akit érdekel a részvétel.
Amennyiben a résztvevő gyermekek száma nem éri el a kvótát, az instruktor
módosítja a workshop felépítését annak érdekében, hogy minden résztvevő a
lehető legtöbb és legjobb tapasztalatot szerezhesse.
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