
TAKTIL TRÆNING

Taktil træning er et supplement til omsorg 
og behandling samt en metode, der 
gennem kropbevægelse og berøring løsner 
muskelspændinger, skaber mere psykisk og fysisk 
velvære og forebygger hudsult.

WORKSHOPKom og lær om

TAKTIL TRÆNING
– og om, hvordan du kan bruge det i hverdagen



Taktil Træning er ...
• en komplementær metode baseret  

på Taktil Stimulering© og  
Wellness Nordic Gyngestolen®

• et supplement til vores konventionelle 
behandling

• en kombination, der støtter  
kroppens ro og hvilesystem. 

Deltag i vores workshop 
Kom og oplev Wellness Nordic Gyngestolen®  
samt Taktil Stimulering© af hænder afprøvet i 
praksis. 

Målgruppe: Fagpersonale med interesse for hudsult 
og nyt supplement inden for sansestimulering til 
dagligdagen.

Wellness Nordic Gyngestolen® er ...
– en moderne gyngestol med sanse

stimulation, hvor gyngevægelser, dybe 
basvibrationer og beroligende musik fra 

MusiCure® sikrer dyb ro og velvære. 
Vi anvender gyngestolen i forbindelse med 

den taktile træning. 

Taktil Stimulering© er ...
en metode til at styrke kroppens 
selvhelbredende evne. Med berøring 
og kropsbevægelser skaber vi en god 
balance i krop og sjæl, som løsner 
muskelspændinger og skaber både 
psykisk/fysisk velvære og oplevelsen 
af ro, afspænding og dyb hvile. Taktil 
Stimulering© er næring til huden og en 
form for ordløs kommunikation mellem to 
mennesker.  

Berøring gennem  
Taktil Stimulering© er ...
blide strygninger på huden tilpasset 
den enkelte persons grænser. Personen 
ligger indsvøbt i håndklæder og tæppe 
under hele forløbet, hvor kun huden, som 
modtager strygninger, er blottet. 
Indsvøbningen skaber tryghed og 
”beskytter” mod omverdenen. Bryster og 
køn berøres ikke af strygningerne. 

Taktil Træning 
Plantagevej 5 
4623 Lille Skensved 
info@beroring.dk
www.beroring.dk
Tlf.: 2696 3341 og 2310 2310

TAKTIL TRÆNING

WORKSHOP

”At blive båret, vugget, kærtegnet og holdt om ... 
Det er altsammen  meget vigtig næring – helt på  

linje med vitaminer,  mineraler og proteiner”. 
Fréderick Leboyer

Workshoppen finder sted ...

DATO Tirsdag 7/1, 21/1, 3/3 eller 24/3

TID  Kl. 09.00–15.00 

STED Ha’ det godt-Huset 
 Plantagevej 5, 4623 Lille Skensved 

PRIS Kr. 1.195,- (inkl. let forplejning)

TILMELDING  Skriv til info@beroring.dk, og indbetal  
 kr. 1.195,- til konto 2650-0729907480.  
 Husk navn, e-mail og evt. cvr-nr. 
 Du er først tilmeldt på holdet, når vi  
 har modtaget pengene. 


