Én-dags konference med fokus på livet som behandler
Arrangeret af Æskulapfonden i samarbejde med Foreningen Alma

Hold motivationen som behandler
Hvordan holder du motivationen
– for både dig selv og dine patienter?
Med afsæt i temaet ”Hold gejsten som behandler”, udforsker vi på dette års
behandlerkonference, hvordan vi motiverer.

Kan du holde motivationen?

Hvordan hjælper du dine klienter til at bevare motivationen?
Hvordan skaber og holder du et rum, som kan stimulere og måske

Som behandler skal du kunne holde motivationen for dine patienter. Du skal kunne indgyde dem håb, mod og tro på, at de kan

endda virke direkte helbredende?

få det bedre - i bedste fald blive helt raske.

Det er nogle af de emner, konferencens foredragsholdere taler og

Det er et stort ansvar.

inspirerer dig ud fra.

Samtidig skal du hver dag finde motivationen i dig selv. Motiva-

Traditionen tro er det vores mål og ønske med behandlerkonfe-

tionen til at være der for dine patienter i klinikken. Du kan ikke

rencen, at du:

hjælpe andre, hvis du selv kører på tom tank.

• møder andre behandlere og skaber nye netværk

Hvad motiverer dig selv som behandler? Er det udsigten til at kunne hjælpe andre? Er det muligheden for at skabe sig en meningsfuld levevej? Eller er det en kombination – og hvordan skaber du
så en balance?

• bliver inspireret til videreudvikling af din egen praksis
• får tips og tricks, du kan bruge i hverdagen i klinikken
• bliver forkælet med god mad, musik og kreative processer
• oplever en dynamisk dag, der involverer både bevidsthed,
hjerte og krop

”Skab balance mellem handlekraft og helbredelse”
Som behandler skal du have modet til at skabe en forretning, og empatien til at møde dine patienter.
Du skal skabe forudsætningerne og fylde dem ud med nærvær. Du skal vække tillid og vise vejen – to
bevægelser, som skal balanceres – af dig!
v. Lotte Juul Lauesen, eurytmist, underviser, forfatter og facilitator. Inter-mezzo

”Sådan tjener du en anstændig løn som behandler”
Hvordan har du sat din pris for dine ydelser? Kan du leve godt af den løn, du tjener? Eller synes du ikke,
du kan tillade dig at sætte den pris, du fortjener?
v. Jesper Hollensberg, underviser, foredragsholder, TerapeutForum

”Hvordan skaber du et helbredende rum?”
Hvilke egenskaber i dig selv skal du have i spil, for at være bedst mulig til rådighed for helbredelse af
andre? – og hvilke veje kan du gå for at aktivere disse egenskaber?
v. Lars Muhl, forfatter og terapeut

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.

Program
9.30 – 10.00

Ankomst og kaffe

10.00 -12.00

Velkomst v/ Finn Madsen, Bestyrelsesformand i
Æskulapfonden

Du er selv medskaber

Åbning og program ved dagens værter Lotte Juul
Lauesen og Sven Ole Schmidt

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

Pris og tilmelding

Få denne dag i selskab med inspirerende undervisere og gode
kolleger, inklusive frokost, te og kaffe fra HUSETS økologisk
baserede køkken for 1250 kr. (medlemspris: 1062,50 kr.*)

Oplæg v/ Lotte Juul Lauesen, Inter-Mezzo
Møde i bevægelse
12.15 - 13.30

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

13.30 - 15.00

Musikalsk inspiration v/ Steen Sonne
Oplæg v/Jesper Hollensberg, TerapeutForum
Refleksion og samtale

Sidste frist: 30. september 2019
Er du studerende? Få en af de fem studiepladser til 990 kr.
Kontakt Alma.
Køb billet her
https://www.alma-info.com/webshop/behandlerkonference-30-oktober-2019

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

15.00 - 15.30

Kaffe og kage

15.30 – 17.00

Oplæg v/ Lars Muhl
forfatter og terapeut

17.00

Tak for i dag

Tid og sted

Onsdag den 30. oktober kl. 9.30 –17.00
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.

