Por favor preencha esta ficha de inscrição e envie por email.
Desejo inscrever-me no Nível 1

Nível 2

Nome
Endereço

ISBT-Equine Bowen Therapy é uma Terapia
Manual autónoma que também pode ser
incorporada com sucesso com muitas outras
modalidades.

ISBT-Equine
Bowen Therapy

.

Os Diretores da International School of Bowen
Therapy,
Lisa
Black
e
Col
Murray,
desenvolveram a Terapia Bowen ISBT baseada
nos princípios e práticas da sua pesquisa e
compreensão do trabalho do genial terapeuta
corporal Australiano Tom Bowen (1916-82).

®

Ficha de inscrição
Curso 2018

Termos e condições de pagamento

Telefone empresa

Valor: €295.00 por Nível

Telefone pessoal

A inscrição dos formandos deve ser feita através da ficha
de inscrição enviada a isbt@bigpond.com juntamente com
o comprovativo de transferência bancária, no valor de
50 Euros por cada nível:

Telemóvel
Email
Profissão

Local: Algarve Oeste

Lisa Black e Colin Murray
IBAN - PT50004571504022140557553

Vou participei no Curso Bowen para humanos
Sim

Nível 1 – Julho 21/22
Nível 2 – Julho 28/29

Não

Dê detalhes)…………………………………………………
Diga as suas competências e experiência com cavalos

International School of Bowen Therapy
Toda a correspondência e questões para:
Lisa Black e Col Murray, Diretores da ISBT
Salema, Algarve
Telemóvel: 910 379 087
Email: isbt@bigpond.com
Website internacional: www.bowen-therapy.com
Para todos os cursos em Lisboa:
ISBT Portugal contatar Helena Quinta
geralbowen@gmail.com
www.terapiabowenportugal.com

Fala / compreende Inglês?

Sim

Não

Prefere o Manual em

Inglês

Português

Aceito os termos e condições da inscrição nos cursos da ISBT.

.

O curso completo inclui um Manual Ilustrado
(em português ou inglês).

Assinatura
Data:

O curso apresenta
Terapia Bowen ISBT
para cavalos mas os princípios
podem ser aplicados em muitos
outros grandes animais.

Idioma: Inglês com tradução para Português,
caso necessário

Pré-requisitos do curso:
Prova de competências em lidar apropriadamente
com cavalos.
Os formandos devem ser donos de cavalos ou
terão de mostrar provas documentais da sua
experiência em lidar com cavalos e gerir
estábulos.
Áreas cobertas pelo Nível 1 incluem:

Teoria e conceitos da Terapia Bowen ISBT

Anatomia musculo-esquelética equina

Introdução à fáscia

Terminologia veterinária

Segurança no trabalho com cavalos

Procedimentos de avaliação

Sela apropriada

Prática da Terapia em Humanos para obter
uma boa técnica antes de trabalhar com
cavalos

Lombar teoria e prática

Zona média das costas teoria e prática

Ombro teoria e prática

Utilização das Sequências

Pós-tratamento
Áreas cobertas pelo Nível 2 incluem:

Sessão prática avançada de Terapia Bowen
ISBT em Humanos

Revisões das sequências do Nível 1

Introdução às estruturas de tecido mole

Problemas no montar e o seu efeito no
cavalo

Questões de dentição e identificação de
problemas com morder

Pescoço teoria e prática

Isquio-Tibiais teoria e prática

Sacro teoria e prática

Utilização das Sequências

Os níveis 1 e 2 são indicados para profissionais,
não profissionais e donos de cavalos.
Os formandos que desejem continuar a sua
formação para serem terapeutas deverão
completar os níveis 3 e 4, incluindo o estudo de
casos. Vão igualmente ter que completar os
Módulos 1 e 2 do curso Humano de Terapia
Bowen ISBT (ou equivalente) para obter o
Certificado
de
Terapeuta
e seguro
de
praticante. Os terapeutas de equinos da
ISBT devem ter uma boa compreensão da
Terapia Bowen em Humanos, para poderem tratar
tanto o cavaleiro como o cavalo.
Áreas cobertas pelo Nível 3 incluem:

Revisão do Nível 2

Coxear avançado e cascos desequilíbrio do
cavaleiro

Problemas lombares devido à sela

Avaliação do corpo do equino

Problemas com os cascos

ATM

Peitorais

Cárpicos

Oblíquos

Asfixia

Sacral Avançada

Técnicas cervicais Avançadas

Técnicas de ombro Avançadas

Estudo e partilha de casos
Áreas cobertas pelo Nível 4 incluem:

Revisão do Nível 3

Palpação e avaliação avançada de equinos

Performance e problemas do cavaleiro

Nível terapeutico de sela

Nível terapêutico de dentes e dentadura

Nível terapêutico de ferradura

Nível terapêutico de segurança

Seguros

Código de Conduta Profissional

Partilha de casos e feedback

Exame escrito

Exame prático

Practical exam

Apresentadora do curso
Suzanne Baker
B.Sc. D.C. Dip.Acc.
Suzanne
Baker,
terapeuta
manual de equinos de topo, é a
formadora principal dos cursos
para animais da ISBT, apresentando cursos
equinos e caninos para a ISBT.
Suzanne é uma antiga atleta nos eventos de
três dias e em dressage, em representação da
Grã Bretanha.
Suzanne atingiu o grau de Quiroprata em 1991
e é membro da McTimoney Chiropratic
Association, qualificada para tratamento de
humanos e animais. Mudou-se de Inglaterra
para Hong-Kong com a sua família em 1996 e
está sediada no famoso complexo de Corridas
Sha Tin.
Suzanne foi convidada para a equipa
veterinária dos Jogos da Ásia e dos Jogos do
Sudeste Asiático e foi também convidada para
assistente da equipa veterinária dos Jogos
Olímpicos de Beijin nos eventos equinos.
Nível Um a Três Formador - Boris Kriegel
Boris é um naturopata, osteopata, quiroprata e
um terapeuta Bowen ISBT completamente
formado em humanos e animais.
Boris iniciou a sua carreira como naturopata
depois de estudar engenharia em Aachen na
Alemanha.É membro fundador do Centro
Holístico de Cura de Colónia e chefe da
formação em prática de naturopatia da Escola
Naturopática a nível nacional. O seu longo
envolvimento com cavalos inclui ser proprietário
e treinador de cavalos de trote de sucesso.
Regularmente trabalha em competições de
dressage e provas de obstáculos por toda a
Europa.
Boris é o primeiro formador ISBT Bowen Equine qualificado por Suzanne Baker na
Europa.

