Vă rugăm să scrieți răspunsurile dumneavoastră la
următoarele întrebări într-un email – nu uitați să le
numerotați 😊 – și să le trimiteți către
mstrromania@gmail.com
Vă dorim mult succes!

1.

Enumerați CINCI efecte pozitive posibile asupra organismului, datorate aplicării acestei terapii
pentru țesutul cicatricial.

2.

Enumerați PATRU tipuri de cicatrici postchirurgicale care sunt frecvent însoțite de eliberare
emoțională.

3.

Descrieți succint cum ați proceda în cazul în care ați declanșa un răspuns de eliberare emoțională
la unul dintre clienții dumneavoastră

4.

Enumerați ZECE simptome și efecte datorate cicatricilor – atât din faza acută, cât și din faza
cronică.

5.

Ce meridiane energetice din Medicina Tradițională Chineză ar fi întrerupte de o cicatrice
abdominală transversală? – ex. după cezariană.

6.

Care este perioada MINIMĂ de așteptare postoperator pentru a lua în considerare aplicarea
acestei tehnici pentru țesut cicatricial?

7.

Care sunt posibilele motive pentru care sensibilitatea tactilă din zona cicatricii NU se ameliorează
după aplicarea tehnicii?

8.

Tempo-ul global al tehnicii este lent. Explicați de ce.

9.

De ce se modifică consistența cicatricii de la tare și fibroasă la moale și suplă?

10.

Mișcarea propriu-zisă din această tehnică este rapidă. De ce?

11.

De ce este orice cicatrice din corp considerată un traumatism?

12.

Această tehnică ameliorează circulația limfatică și sangvină din și din jurul cicatricii. De ce?

13.

Care sunt posibilele motive pentru a evita tratarea unei cicatrici recente, chiar dacă s-a scurs
timpul minim de așteptare pentru inițierea terapiei?

14.

Ce fel de cicatrice poate mima durerea de spate dreaptă?

15.

De ce este vitală tratarea țesutului cicatricial abdominal atunci când luăm în considerare
tratamentul pentru durerea lombară joasă?

16.

Adevărat sau fals: nu este înțelept să tratăm cicatrici dacă s-au folosit materiale de osteosinteză –
plăcuțe și șuruburi.

17.

De ce nu prelungim tratamentul mai mult de 15 minute – maximum - (într-o sesiune) în cazul unei
cicatrici lungi – cum ar fi după cezariană sau artroplastie de genunchi?

18.

De ce se îngustează sau se micșorează aparent cicatricea la scurt timp după aplicarea aceastei
tehnici pentru țesut cicatricial?

19.

Enumerați orice contraindicații la tratament sau precauții la aplicarea acestei tehnici pentru țesut
cicatricial.

20.

Care este timpul MAXIM recomandat pentru tratarea unei cicatrici mici – cum ar fi cea după
apendicectomie sau sindrom de tunel carpian?

