ABR Nyílt Nap
Advanced Biomechanical Rehabilitation
Thrive and Flourish Program
Mozgássérültek hatékony otthoni fejlesztése
Ha már egy csomó terápián túl vagy, de többet, jobbat remélsz, szeretnél segíteni gyermekednek, de
nem tudod, hova fordulj, hogy a legtöbbet nyújthasd a mozgásban akadályozott és egyéb
problémákkal küzdő gyermekednek, akkor tegyél egy próbát – lehet, hogy az ABR-t Nektek találták ki.
Az ABR segítségével a gyermekek és szüleik élete is gyökeresen átalakul. Hallgasd meg a legújabb
kutatásokkal és fejlesztésekkel alátámasztott terápia lényegét, amely alapjaiban rengeteg új
információval bővíti tudásodat.

Kezdeti állapot

4 év ABR után

5 év ABR után

Örömmel tájékoztatunk, hogy a 2017. márciusi előadás eredményeként 20 érintett családdal elindult az
ABR terápia itthon is, így évente kétszer elérhető az ABR tréning már Magyarországon is!

Az ABR Program alapja a szülő képzése, hiszen Te vagy aki elsősorban gondozza, ápolja és fejleszti
a gyermeked. Te magad válhatsz a más módon el nem érhető folyamatos fejlődés forrásává. Az ABR
szakemberei kialakították a tudásuk és szakértelmük szülők részére történő átadásának módját. Az
ABR tréning során megtanulhatod a következőket:
●
●
●
●
●
●

A törzs belső szilárdságának növelése (megdöbbentő új információkkal)
A helyes légzésminta és a törzskontroll kapcsolata
Az anyagcsere javítása (szükségszerű és elengedhetetlen feltétele a fejlődésnek)
A mély relaxáció elősegítése – a testi regeneráció és a fejlődés előfeltétele, energiaháztartás
Az ABR mezo-anatómiai technikáinak alkalmazásával új és stabil idegi-mozgásbeli kapcsolatok
kialakítása
További fejlődés várható az alábbi területeken:
○ Figyelem és éberség növekedése
○ Motorikus képességek fejlődése
○ Új képességek kialakulása
○ Önbizalom és önállóság

Az ABR segítségével átalakíthatod gyermeked életét. Íme néhány fénykép az ABR segítségével
átalakult ifjú és idősebb gyermekekről:

Kezdeti állapot

1 év ABR után

Kezdeti állapot

2 év ABR után

2 év ABR után

Örömmel várunk 2. Magyarországi Nyílt Napunkon. Itt szeretnénk találkozni Veled és részletesen
tájékoztatni, milyen fejlődést értek már el családok világszerte az ABR segítségével.
További fejlődések, átalakulások láthatók a következő ABR videón >>
Alapos előzetes állapotfelmérésen vehetnek részt az érintettek a következő egy-két napban,
korlátozott létszámban.
Az előadáson való részvétel díjmentes, a felmérés díja 30 euró.
Előzetes jelentkezés szükséges!
Jelentkezés: ABR Nyílt Nap Előadás jelentkezési lap
ABR  Thrive and Flourish Program Nyílt Nap és Előadás
Időpont: 2017. május 9. 16:30 – 19:30
Bevezető előadás és ABR Technikák bemutató - Diane Vincentz
Helyszín: Griff Hotel, 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (Térkép >>)
Érdeklődés: Hárosi Brigitta
brigittaharosi@gmail.com; 30 / 8645 988
Várunk a Nyílt Napon!
Diane Vincentz
Igazgató, ABR Denmark
www.abr-denmark.com
https://www.facebook.com/abrdanmark/

