Hold gejsten som behandler
Er ensomhed og fattigdom terapeutens grundvilkår?
Kom og vær med d. 11. oktober 2018 i Middelfart til en spændende dag med fokus på
udfordringer og muligheder i behandlerens daglige virke.
En dag arrangeret af Æskulapfonden i samarbejde med Foreningen Alma.

”Sådan finder du modet til at behandle!”
v./Peer Bach Boesen, heilpraktiker og stifter af Allergica
Samtale med Allergicas stifter: Hvad har haft central betydning for dig i virket som
behandler?

”Kan man tillade sig at tjene penge på andre menneskers sygdom?”
V./Anette Gammelgaard, ernæringsterapeut, zoneterapeut og leder af Zoneterapiskolen Aros
Behandlerens etiske dilemma: Feltet mellem helbrederrollen og den materielle overlevelse:
Hvordan balancerer jeg mit ønske om at gøre nytte som behandler
med mit behov for en god økonomi i klinikken?
Annette fortæller sin egen historie om, hvordan hun overvandt sin usikkerhed og forbehold,
så hun i dag driver en succesfuld klinik med en stor kreds af stamkunder.

”Hvordan får du energi og overskud til at møde hver enkelt
patient, samtidig med at du bevarer din egen kraft?”
V./Lars Muhl, forfatter og terapeut
Tag hånd om dig selv: Sådan holder du balancen i både det ydre og i det indre.

Tips og tricks til dig og din klinik
Som behandler er du ofte en solist, der arbejder adskilt fra ligesindede. Ansvaret for patienternes helbredelse ligger alene
på dine skuldre. Det kan være en ensom og krævende post at
være den, der både diagnosticerer, beslutter og gennemfører
den nødvendige behandling.
Som terapeut har du brug for tankegange og metoder til at
kunne holde gejsten oppe hos både dig selv og dine patienter, for at arbejdet kan lykkes. Samtidig kan det være en
udfordring at skabe dig en levevej som behandler. For at klare
dagen og vejen er du måske nødt til at have et andet arbejde
ved siden af klinikken.

Fællesskab og samtale
Konferencens formål er at indbyde til samtale og udvikling af
nye fællesskaber. Tiden er inde til at samles og styrke følelsen
af at høre til og at kunne hente opbakning og hjælp hos kolleger på tværs af forskellige retninger i den komplementære
behandlerverden.

Det er på den baggrund, at Æskulapfonden og Foreningen Alma
inviterer til en tværfaglig konference med oplægsholdere, der selv
har mødt og arbejdet med disse temaer i deres liv.
På denne dag vil vi gerne:
•
•
•
•
•

Skabe mulighed for, at du møder andre behandlere og danner
nye netværk
Inspirere dig til videreudvikling af din egen praksis
Give tips og tricks, du kan bruge i hverdagen i klinikken
Forkæle dig med god mad, musik og kreative processer
Føre dig igennem en dynamisk dag, der involverer både bevidsthed, hjerte og krop.

Program
9.30 – 10.00

Ankomst og kaffe

10.00 -12.00

Velkomst v/ Finn Madsen, Bestyrelsesformand i
Æskulapfonden
Åbning og program ved dagens værter Lotte Juul
Lauesen og Sven Ole Schmidt.

Du er selv medskaber

Dagens program veksler mellem oplæg, samtaler, egen tid til
refleksion, bevægelse og musikalske intermezzoer. På den
måde skaber vi dagen sammen.

Balancekompasset som redskab for behandleren
v. Lotte Juul Lauesen, Inter-Mezzo
Møde i bevægelse

Pris og tilmelding

Samtale mellem Peer Bach Boesen og Allergicas
direktør Jesper Schrøder

Få hele denne dag i selskab med inspirerende undervisere og
gode kolleger, inklusive frokost, te og kaffe fra HUSETS økologisk baserede køkken for 990 kr. (medlemspris: 841,50kr.*)

12.15 - 13.30

Frokost og networking. Mulighed for at møde
Alma´s rådgivere.

Spar 200 kr.: meld dig til senest 1. juli, og vær med for kun 790
kr. (medlemspris: 671,50kr.*)

13.30 - 15.00

Musikalsk inspiration v/Jacob Bønnelykke
Oplæg v/Anette Gammelgaard

15.00 - 15.30

Kaffe og kage

15.30 – 17.45

Oplæg v/ Lars Muhl
Refleksion over dagens læring

17.45

Tak for i dag.

Sidste frist: 1. september 2018.
Køb billet her

http://www.alma-info.com/webshop/konference-hold-gejsten-som-behandler

*Gælder for medlemmer af Foreningen Alma, som får yderligere 15 % rabat
på konferencen.

Tid og sted

Torsdag den 11. oktober kl. 9.30 –17.15.
HUSET, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart
Æskulapfonden er oprettet i 2017 og ejer Allergica A/S. Fondens formål er at støtte antroposofisk virksomhed,
herunder medicinsk forskning og oplysningsvirksomhed i Danmark.
Foreningen Alma oplyser om antroposofisk lægekunst og homøopatiske lægemidler.

