Godthjælp kurser

The art of balancing the body

Kurser og uddannelse
Auriculoterapi, også kaldet øreakupunktur er en vestlig medicinsk behandlingsteknik,
der benytter ørets reflekszoner. Når du behandler med auriculoterapi giver du årsagsbehandling hvilket gør behandlingsmetoden dybdegående og virkningen vedvarende.
Øreakupunktur er derfor en effektiv behandlingsmetode, hvor dine patienter kan mærke forskel med det samme. Den gør sig rigtig godt i kombination med andre terapiformer som akupunktur, zoneterapi, psykoterapi, massage, fysioterapi, biopati, o.a.
Auriculoterapi er en fuld behandlingsmetode, der sagtens kan stå alene.

Kurserne henvender sig til behandlere, f.eks. akupunktører, massører, zoneterapeuter
eller psykoterapeuter kan have glæde af at lære øre-akupunktur. Det samme gælder
andre sundhedsfagligt uddannede, f.eks. sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, læger osv.
I denne folder kan du læse om de kurser, jeg afholder. De kan tages enkeltvis eller du
kan vælge at tage alle kurserne og få en eksamineret øreakupunkturuddannelse. På
denne uddannelse kan du tage en overbygning med posturologisk behandling.
Når du har deltaget på 1. modul, har du mulighed for, at blive en del af et professionelt og seriøst netværk, der kan støtte og hjælpe dig med dine behandlinger.
Kurser og uddannelse kan tages både i København og Aarhus

Auriculoterapi &
ØreArkupunkturuddannelsen
AuriculoTerapi giver dig mulighed for at behandle hurtigt, effektivt og dybdegående.
Det er en behandlingsmetode, med mulighed for at benytte forskellige redskaber,
det vil sige, du både kan behandle både med og uden nåle. Nålene er et stærk
redskab og skaber stor effekt, men ikke alle kan tåle eller lide at modtage nåle. På
denne uddannelse lærer du også at behandle med frekvenser eller farver, som kan
supplere nålebehandling eller stå alene.
Det er essentielt for os, at du er klædt godt på til at gå ud og behandle med stor
faglighed og indsigt. Derfor lægger vi vægt på at du får en god forståelse af ørets
anatomi, stikketeknik og punktlokationer. På hvert kursusmodul vil du behandle dine
kollegaer, så du kan dygtiggøre dig under supervision.
På AuriculoTerapiuddannelse dykker vi ned i forskellige faglige områder, så du med
dit kompendie i hånden, let kan gå i gang med at behandle i din klinik. Vi går b.la
i dybden med allergi, immunstimulering, smertebehandling, sports- og ledskader,
hovedpine, migræne, piskesmæld, kæbeledsproblematikker, fertilitet samt andre
hormonelle ubalancer, stress og andre psyko-emotionelle ubalancer, fødevareintolerancer, allergier, fordøjelsesproblematikker og meget, meget mere.

Posturologisk overbygning
Posturologi er videnskaben om kroppens holdning. Ved hjælp af posturologiske
test og redskaber som f.eks. indlægssåler, lærer du hvordan du kan forstå og rette
kroppens skævheder og vrid op, således at pres på nervesystemet ophører. Når der
er tryk på vores nervesystem kan det give udfordringer som smerter, svimmelhed og
træthed, men også koncentrationsbesvær, lydfølsomhed, stress, hormonelleubalancer, åndedrætsbesvær mm. Posturologer benytter også nåle samt frekvenser til at
behandle med.
For at kunne gå til eksamen kræves det , at du minimum har en grunduddannelse
i anatomi og fysiologi på 200 timer, samt sygdomslære på 100 timer, samt førstehjælp.

Læs mere, find datoer og priser og book din uddannelse
på godthjaelp.dk/kurser
Alle kurser er RAB godkendt i PA, DA, FDZ, TKZ m.fl. Hør mere i din forening.

AuriculoTerapi /
ØreAkupunktur 1
Du lærer at benytte øreakupunktur, så du kan bruge det i
din praksis allerede dagen efter kurset. Du bliver klædt på
både teoretisk og praktisk. Du vil lære at bruge pulsen, lære
stikketeknik, og at benytte en punktsøger.
På modul 1 dykker vi ned i allergi, rygestop, vægtregulering,
immunforsvar og fordøjelse.

Afholdes i
København / Aarhus

Tid
2 dage af i alt 16 timer

Det er en fordel at du arbejder med mennesker eller er i gang med en
sundhedsfagliguddannelse.

AuriculoTerapi /
ØreAkupunktur 2
Afholdes i
København / Aarhus

Tid
2 dage af i alt 16 timer

Hvad er terapi-forhindringer og hvordan fjerner vi dem, så
vores patienter kan få det godt igen. Vi går i dybden med,
hvordan vi effektivt behandler muskler og nerver i rygsøjlen,
det vil sige centralnervesystemet.
På modul 2 dykker vi ned i blodtryksregulerende behandling, behandling af fysiske, psykiske og medicinske ar, samt
behandling af smerter i led og muskler, piskesmæld og
hjernerystelse.
For at deltage på dette kursus er det en forudsætning, at du har deltaget på auriculoterapi 1 eller tilsvarende.

Alle kurser er RAB godkendt i PA, DA, FDZ, TKZ m.fl. Hør mere i din forening.

AuriculoMedicin
På dette modul lærer du hvordan du benytter farver og
frekvenser til at behandle med, enten til at forstærke din
øreakupunkturbehandling og nå dybere i din behandling,
eller så at du kan behandle uden nåle. Du vil få en forståelse af faserne i øret, der gør at du kan nå længere i din
årsagsbehandling. Desuden vil du lære at benytte filtre, så
du bl.a. kan lave en fødevare-intolerancetest. Du vil lære at
søge efter frekvenser direkte på kroppen og finde årsagspunktet i øret.

Afholdes i
København / Aarhus

Tid
3 dage i alt 23 timer

For at deltage på dette kursus er det en forudsætning, at du har deltaget på auriculoterapi 1 og 2 eller tilsvarende.

AuriculoTerapeutisk
Behandling af psyken og
psykoemotionelle lidelser
Afholdes i
København / Aarhus

Tid
2 dage af i alt 16 timer

Auriculoterapi virker procesfremmende når din patient
arbejder med sin psyke, dvs. Det er et godt redskab at benytte til patienter, der har svært ved at mærke sig selv eller
sidder fast i processen.
Vi stiller skarpt på angst, depression, stress, søvnproblematikker, lateralitet, koncentration, afhængighed af medicin og
alkohol, samt ADHD ol.
For at deltage på dette kursus er det en forudsætning, at du har deltaget på auriculoterapi 1 og 2 eller tilsvarende

Alle kurser er RAB godkendt i PA, DA, FDZ, TKZ m.fl. Hør mere i din forening.

Posturologisk behandling
Posturologi er videnskaben om kroppens holdning. Ved
hjælp af viden om, hvordan du behandler kroppens sanser, kan du få adgang til at forstå, hvorfor der er opstået
skævheder eller vrid i kroppen, der fastholder smerte eller
psykisk pres. Med denne forståelse kan du behandle mange af de problematikker, som kan være svære at komme
rundt om.
Med posturologisk forståelse og behandling kan du b.la.
behandle smerter, svimmelhed, skævheder i kroppen, kronisk træthed og søvnproblemer, kvalme, balanceproblemer,
psykiske ubalancer og meget mere.

Afholdes i
København / Aarhus

Tid
6 dage i alt 47 timer,
for ikke auriculoterapeuter (inkl. auriculo 1)
4 dage i alt 31 timer,
for auriculoterapeuter

AuriculoTerapeutisk eller
Posturologisk Øve og
Kliniks Praksisdag
Afholdes i
København / Aarhus

Tid
1 dag i alt 8 timer

Denne dag bliver tilpasset den gruppe der er tilmeldt. Den
bliver altså skræddersyet til b.la dit behov. Der vil blive vist
en behandling af underviseren og du har mulighed for at
stille spørgsmål til fremgangsmåde, punktvalg mm. 1 – 2
elever vil desuden behandle en udefra kommende, så vi
kommer så tæt på en kliniksituation som muligt. Kom gerne forberedt med masser spørgsmål.
For at deltage på auriculoterapeutisk øvedag, er det en forudsætning
at du har deltaget på auriculoterapi 1, eller tilsvarende.
For at deltage på porturologisk øvedag, er det en forudsætning at du
har deltaget på kursus i posturologisk behandling, eller tilsvarende.

Alle kurser er RAB godkendt i PA, DA, FDZ, TKZ m.fl. Hør mere i din forening.

TemaDage & TemaAftner
På disse aftner eller dage fordyber vi os i et enkelt særligt
emne og kommer godt ud i krogenen. Her vil du få en forståelse af hvilke punkter der oftest benyttes og hvorfor.
Kurset er både teoretisk og praktisk.Har du nogle ønsker om temaer, så
skriv endelig til os på rikke@godthjaelp.dk
Forskellige temadage vi b.la tilbyder:
Allergi
Fordøjelse
Fertilitet
Kæben
Nervesystemet i øret
Sportsskader og ledsmerter
Ar – behandling af fysiske, psykiske og medicinske ar
Migræne & hovedpine
For at holde dig opdateret kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller ”like”
vores facebook side Godthjælp Akupunktur – Klinik & Kurser

Læs mere, find datoer og priser og book din uddannelse
på godthjaelp.dk/kurser
Alle kurser er RAB godkendt i PA, DA, FDZ, TKZ m.fl. Hør mere i din forening.

Om Rikke Godthjælp
Jeg er akupunktør, posturolog, auriculoterapeut og auriculomediciner, samt
zoneterapeut, født 1972. Uddannet akupunktør og zoneterapeut fra Helseskolen
i Søborg.
Jeg har siden 2005 koncentreret mig om at videreuddanne og dygtiggøre mig
indenfor den franske terapiretning – øreakupunktur, frekvenser og fødevareproblematikker, posturologi / kropsholdningsproblematikker og hvad det medfører af
fysiske og psykiske skavanker. Det har ført mig igennem mange kurser, kongresser,
symposier og praktikophold i ind- og udland. Heriblandt Danmark, Frankrig, Italien,
Norge, Tyskland, Holland og USA.
I 2010 begyndte jeg at undervise i AuriculoTerapi og siden AuriculoMedicin samt
PosturologiskBehandling. Jeg underviser rundt i landet og er b.la i tæt samarbejde
med AkupunkturAkademiet i Aarhus om at tilbyde den første eksamineret AuriculoTerapiuddannelse i Danmark.

Læs mere, find datoer og book dit kursus på godthjaelp.dk/kurser

Godthjælp Kurser · Rosenborggade 2, 1.th. · 1130 kbh K · Tlf. nr.: 2511 4541

