Mc LOUGHLIN SCAR TISSUE RELEASE (MSTR®) BIJSCHOLING. ( KTNO geregistreerd
nr K10765)

MSTR® Littekenbehandeling is nieuw in Nederland en is ontwikkeld door de Boweninstructor Alastair McLoughlin. Het wordt met succes wereldwijd toegepast bij postoperatieve
en traumalittekens.
Het is een zachte en pijnloze techniek en geeft snel en effectief resultaat. Vaak wordt de
impact van littekens op je therapeutisch resultaat onderschat. Het is dus een waardevolle
aanvulling op je tools. Je kunt het inpassen in je behandeling maar ook als aparte techniek
aanbieden.
MSTR® zorgt direct én blijvend voor:
- betere doorbloeding
- betere lymfeafvoer
- het zachter worden van het litteken
- bewegingsbeperkingen worden minder of verdwijnen
- gevoelsherstel ( en minder pijn, jeuk, trekkerig gevoel.)
- herstel van de energetische blokkade veroorzaakt door het litteken.

Je kunt in een eendaagse workshop leren hoe je deze techniek direct toe kunt passen.
Voorwaarde is dat je een therapeut bent en aangesloten bent bij een beroepsvereniging.
De scholing is geschikt voor fysiotherapeuten, Bowen- en Emmett beoefenaars, osteopaten,
chiropractors, massagetherapeuten, verpleegkundigen, energetisch therapeuten,
huidtherapeuten, etc.

Elian Krekels praktijk Leefbewust. www.leefbewust.nl of www.nl.mstr-online.eu

Inhoud van de workshop dag:
-

De functie van de huid, littekenvorming en de verschillende soorten littekens.
De gevolgen van littekenweefsel op zenuwoverdacht, bewegingsbereik, bloed- en
lymfestroom en de Qi stroom in de meridianen.
Psychologische en emotionele effecten.
Omgaan met de emotionele release van een cliënt.
De theoretische uitleg van de techniek. (druk, tijdsduur en volgorde)
Intakeformulieren, monitoren en nazorg.
Praktisch oefenen in het toepassen van MSTR®

Na de deelname van de eendaagse workshop ontvang je een deelnamecertificaat.
Om erkend MSTR® -practitioner te worden kun je na deze workshop een korte toets met 20
vragen invullen en 5 casestudy’s indienen ter beoordeling van je techniek. Dit is bij de prijs
inbegrepen. Na succesvolle voltooiing hiervan ontvang je:
•
•
•
•
•

Een officieel bewijs van bekwaamheid
'Approved Practitioner' logo voor je website etc.
Gratis promotievideo voor je website en sociale media-pagina
Gratis vermelding van Worldwide Practitioner op de MSTR®-website
Educatieve backup als je hulp of advies nodig hebt bij een cliënt.

Kosten en aanmelden:
Je kunt je aanmelden via de website www.leefbewust.nl.
De kosten bedragen € 195,00 per dag, inclusief koffie en thee.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via elian.mstr.littekenbehandeling@gmail.com
Je kunt ook nu al veel informatie krijgen en resultaten zien op de facebookgroep: McLoughlin
Scar Tissue Release Practitioner group. Bij aanmelding als lid van deze besloten groep,
graag meteen even je beroep en vermelden.

Data en locatie:.
Zondag 13 februari 2022

Poststraat 7a 5038 DG Tilburg.
Aanvang 9:30 uur . Einde 17:00 uur.

Zondag 15 mei 2022

Poststraat 7a 5038 DG Tilburg.
Aanvang 9:30 uur Einde 17:00 uur.

Zolang er coronamaatregelen zijn geldt bovendien het volgende: Als je zelf een groep wilt
vormen elders in het land, kan dat in overleg vanaf 4 personen. Ik kom dan naar de locatie
om de training te verzorgen.
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