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Kære zoneterapeut
Velkommen til 13. udgave af FDZ - Kursus- og efteruddannelseskata-

Tilpasning og vurdering af de forskellige kursusforløb er en løbende pro-

log for 2019.

ces, så læs vejledningen grundigt og hold øje med eventuelle nyhedsmeddelelser på dette område.

En stor tak til de kursusudbydere og annoncører, der skaber det økonomiske grundlag for, at det kan lade sig gøre at udgive dette katalog.

Vi håber, at du vil benytte dig af de mange tilbud, men gør opmærksom

Også en stor tak til alle jer, som anvender kursuskataloget og kursusud-

på, at også andre kursustilbud udenfor dette katalogs rammer, vil kun-

byderne. Vi har i år nye udbydere med, velkommen til dem – vi håber, at

ne være timetællende og relevante i forhold til din registrering og dit vir-

I tager godt imod deres kurser.

ke som zoneterapeut.

Igen i år er kataloget fyldt med tilbud på relevante efteruddannelseskur-

Er du i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet for

ser i forhold til de forskellige fag og arbejdet som terapeut.

yderligere råd og vejledning.

Kurser, som er godkendt til efteruddannelse af FDZ’s Skolegodkendel-

Vi ønsker god læselyst – og held og lykke med vedligeholdelsen af din

ses- og uddannelsesudvalg, indgår i puljen af timer som alle registrere-

viden.

de zoneterapeuter skal opnå indenfor tre år. Kursernes tællende timetal
er anført under hvert enkelt kursus.

FDZ Skolegodkendelses- og uddannelsesudvalg

Efteruddannelse og SKAT
SKAT definerer

Det vil sige, at det direkte skal have noget at

tolkningen af definition på efteruddannelse

efteruddannelse således

gøre med personens indkomsterhvervelse.

foregår i den enkelte skatteafdeling. Hvis du vil

”Efteruddannelse er vedligeholdelse og ajour-

”Muligheden for vedligeholdelse og ajourfø-

have sikkerhed for fradragsretten på det en-

føring af faglig viden”. Dette gælder også ud-

ring af allerede tilegnet viden for at kunne for-

kelte kursus, skal du kontakte din lokale skat-

dannelse vedr. zoneterapi. Kurser af for gene-

blive i sit erhverv er fradragsberettiget. Alt an-

teafdeling og få det afklaret der.

rel og almen karakter uden direkte relation til

det er ikke.”

zoneterapi eller andre primære erhverv er ikke

FDZ kan IKKE garantere, at alle kurserne er

efteruddannelse.

fradragsberettigede. Dette kan vi ikke, da for-
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BEREGNING AF EFTERUDDANNELSESTIMER

Optjening af efteruddannelsestimer hos FDZ
I henhold til Registreringsloven og FDZ’s bestemmelser skal alle RAB-

indkomne dokumentationer for efteruddannelse og kursusdeltagelse.

registrerede FDZ-zoneterapeuter optjene timer for hvert 3. år. Perioden

På baggrund af de indsendte dokumentationer er reglerne for optjening

er individuel afhængig af datoen på dit RAB-bevis.

af efteruddannelsestimer som vist nedenfor:

Hvis du er i tvivl, så kontakt sekretariatet for råd og vejledning.
FDZ Skolegodkendelses- og uddannelsesudvalg vurderer løbende de

Regler vedr. optjening af efteruddannelsestimer
Regler for optjening af timer

Dokumenteres ved indsendelse/indtastning af deltagerbeviser, som ty-

• 	Optjeningsperioden er 3 år.

deligt angiver kursusudbyder, indhold, timer og underviser.

• 	Alle kurser skal være på minimum 6 timer (én dag).
• Minimum antal timer:

Supervision

	• 	6 fagspecifikke timer pr. registrering (zoneterapi, akupunktur, mas-

• 	Dvs. faglig såvel som personlig supervision, givet eller modtaget su-

sage, kranio-sakral terapi)

pervision indenfor det zoneterapeutiske fagområde.

		samt
• 	24 timer efter frit valg i alle fag, der er godkendt i henhold til lov om

Supervision kan max. udgøre 10 timer pr. 3 år.

registrering.
• 	Optjenes der 60 timer eller derover i optjeningsperioden, gives der
dispensation for kommende 3-årig periode.

Dokumenteres ved tro/love erklæring med indikation af emne/indhold/
tidsforbrug samt underskrift af supervisor.

• 	Der kan søges orlov i op til 1 år – registreringsperioden forlænges tilsvarende.

Vidensindsamling og dokumentation
• 	Til administrative deltagere i evt. forskningsprojekt godkendes 5 timer

Godkendte grundaktiviteter
Fagspecifikke timer

pr. år projektet er i gang.
Dokumenteres ved samarbejdsaftale med projektet.

• 	Dvs. alle kurser og fag som har direkte afsæt i og relation til indholdet i de eksamensrelaterede fag i grunduddannelsen. For zonetera-

Behandlere i et givent projekt gives ingen timer, idet det forudsættes at

pi, f.eks. alle zoneterapeutiske teknikker, alt vedr. meridianer, muskler,

der aflønnes for deltagelsen (en del af klinikkens daglige drift).

5-elementteori mv. Tilsvarende for akupunktur, massage og kraniosakral terapi.

Førstehjælp
• 	FDZ kræver som del af optagelseskriterium et grundkursus i førstehjælp

Dokumenteres ved indsendelse af deltagerbeviser, som tydeligt angiver

minimum bestående af modulerne Førstehjælp ved hjertestop inkl. hjer-

kursusudbyder, indhold, timer og underviser.

testarter – 240 min. samt Førstehjælp ved sygdomme – 90 min.
• 	Opdateringskurset Førstehjælp ved hjertestop inkl. hjertestarter – mi-

Efteruddannelse i alle fag på RAB-niveau

nimum 180 min., skal opdateres senest hvert 2. år (ligeledes et krav

• 	Dvs. kursusaktivitet i alle fag, som er godkendt i henhold til lov om

for dækning under den kollektive erhvervsansvarsforsikring).

registrering.
Ovennævnte førstehjælpskurser godkendes som 3 timers efteruddanDette gælder for efteruddannelse i terapiformer, hvor det pågældende

nelse.

fags brancheforening er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Der
tages udgangspunkt i de til enhver tid godkendte foreninger, se mere

RAB-registrereing indenfor andre fag

på www.stps.dk.

Der er i FDZ også mulighed for registrering indenfor andre fag, – aku-

• 	Kurser som styrker klinikdriften, dvs. regnskab, markedsføring og

punktur, massage og kranio-sakral terapi. Kontakt sekretariatet for nær-

iværksætterkurser.
• 	Kurser som vedrører psykologi/kommunikation, den gode klientsamtale.

mere information herom.
FDZ Skolegodkendelses- og uddannelsesudvalg, oktober 2017

• 	Kurser som vedrører kost, ernæring, vitaminer, mineraler, urter.
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Zoneterapeutuddannelse i Danmark
Der findes i Danmark flere skoler, der udbyder zoneterapeutisk grund-

endt uddannelse med afsluttende eksamen i henhold til disse beskrev-

uddannelse, som lever op til kravene beskrevet i Lov nr. 351 af 19. maj

ne basale uddannelseskrav. FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

2004 om en brancheadministreret ordning for alternative behandlere.

samarbejder forpligtende med de her nævnte skoler i Danmark.

For at kunne oprette medlemskab hos FDZ, og dermed evt. også indgå

Skolerne har forskellige tilbud om undervisning, supervision og anden

i registreringsordningen, skal zoneterapeuten kunne dokumentere fuld-

inspiration til din fortsatte efter- og videreuddannelse.

WeCa – FDZ zoneterapeutskole og
uddannelsescenter i Christiansfeld
Frørup Landevej 27
6070 Christiansfeld
Tlf. 21 73 68 08
www.weca.dk - skole@weca.dk
I smukke omgivelser og tæt ved motorvejen ligger WeCa-skolen helt
perfekt og tilbyder zoneterapeutuddannelsen, kinesiologikurser, efteruddannelseskurser og foredrag.
Margit Weidmann er skoleleder på WeCa - FDZ zoneterapeutskole og
uddannelsescenter i Christiansfeld, og har siden 2009 tilbudt forskellige kurser og foredrag. Vi ønsker at alle elever, kursister og besøgende får en unik oplevelse af samhørighed og samvær på vores uddannelsescenter. På mange af vores kurser tilbyder vi sund og lækker mad.
Den holistiske tankegang og kinesiske sundhedsforståelse er fundamentet i vores zoneterapeutuddannelse, samt på vores kinesiologikurser og
efteruddannelseskurser. Zoneterapeutuddannelsen på WeCa indeholder også andre fagmoduler ud over zoneterapi. Skolens undervisere er
højt kvalificerede på hver deres felt, og går ikke på kompromis med fagligheden. Dette er med til at give den enkelte zoneterapeutelev de nødvendige redskaber til at kunne hjælpe egne klienter optimalt, bruge det
holistiske redskab og implementere energibegrebet i sine behandlinger.
WeCa-skolen har et samarbejde med FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, som er din garanti for, at vores zoneterapiuddannelse lever op til
den høje standard, vi ønsker at give vores elever.
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ZONETERAPEUTUDDANNELSE I DANMARK

FDZ-Zoneterapeutskolen og kursuscentret Dit Alternativ
Vestergade 39, 2. sal, 5000 Odense C
Tlf. 30 23 61 64
www.ditalternativ.dk
schultz@ditalternativ.dk
Vi sætter nye standarder…
Zoneterapeutskolen Dit Alternativ tilbyder, i samarbejde med FDZ, en uddannelse, der med sine 916 lektioner ligger 256 lektioner over normalen,
hvilket gør den til Danmarks mest omfangsrige zoneterapeutuddannelse.
Med mere end 20 års erfaring får du en professionel uddannelse tilpasset behovet i samfundet, undervisere med stor erfaring, og et dejligt læringsmiljø at færdes i. Vi har din læring, din trivsel og din kunnen som højeste prioritet.
Vi tilbyder desuden efteruddannelsen til Muskulær Zoneterapeut – 85 lektioners specialisering i behandling af muskel-og ledrelaterede problemer
- og som noget nyt nu også uddannelsen til TKM-Massageterapeut. En
massøruddannelse, hvor vi kobler det bedste fra den ”vestlige” massage,
med det bedste fra den traditionelle kinesiske forståelse.
Som kursuscenter udbyder vi løbene efteruddannelse for såvel egne, som
for udefrakommende kursister.

Zoneterapiskolen Logos
Frederiksgade 78 C, 8000 Århus C
Tlf. 87 46 45 25
www.zoneterapiskolen.dk
logos@foaarhus.dk
På zoneterapiskolen Logos tilbydes en uddannelse til zoneterapeut, samt gode efteruddannelseskurser. Vores overordnede mål er at uddanne dygtige terapeuter, som er drevet af lysten til at hjælpe andre
mennesker med alternativ behandling. Vi går ikke på
kompromis med vores uddannelser/kurser. Derfor finder du hos os professionelle, højtuddannede undervisere med masser af erfaring, et højt antal undervisningstimer og pensumbeskrivelser for alle fag. Vi vil
gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt. På vores skole i Århus, får du en
omfattende og kvalificerende uddannelse. Har du lyst
til at hjælpe dine medmennesker som alternativ behandler, ønsker vi dig held og lykke med din beslutning. Vi glæder os til at se dig på vores skole i Århus
og hjælpe dig i gang med din zoneterapeutuddannelse.
Vi uddanner i basisfag anatomi / fysiologi 200 timer
og sygdomslære 100 timer.
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ZONETERAPEUTUDDANNELSE I DANMARK

Kursuscentret ”Dig i Centrum”
Klosterengen 137A, 4000 Roskilde,
Tlf. 46 36 06 64
www.dig-i-centrum.dk
info@dig-i-centrum.dk
Vores overordnede mål er at uddanne/efteruddanne kompetente terapeuter, som er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker tilbage til balance og
helhed. Hos os finder du professionelle undervisere med masser af erfaring og
som stadig har aktiv klinik ved siden af undervisningen. Uddannelsen hos Dig
i Centrum henvender sig til alle, der vil have en professionel og seriøs uddannelse, og som helhjertet ønsker at udvikle sig til en dygtig zoneterapeut. Vi har
små eksklusive hold på max. 8 elever, hvilket gør at der i undervisningen er
mere tid til dig som elev. Skoleleder Claus Olsen er primær underviser på zoneterapeutuddannelsen. Til daglig er Claus i klinikken, hvor han laver behandlinger inden for zoneterapi,
akupunktur, kranio-sakral terapi og massage. Det er vigtigt for Claus hele tiden at være opdateret på de nye tendenser inden for hans behandlingsformer.
Claus har selv skrevet undervisningsmaterialet, som løbende vil blive opdateret
med nyeste viden. Udover uddannelserne til zoneterapeut og kranio-sakral terapeut har Dig i Centrum også efteruddannelseskurser til dig som behandler. Skolen ligger i Roskilde.

Lasota Terapi Akademi
Fredericia – Aalborg – København
Hovedkontor: Prangervej 111, 7000 Fredericia
Tlf.: 75 91 57 58
www.lasota.dk – info@lasota.dk

Lasota Terapi Akademi er en af Danmarks største og
ældste uddannelsessteder inden for private sundhedsuddannelser. Lasota Terapi Akademi er landsdækkende skoler, hvor vi tilbyder alle vores uddannelser i både Fredericia, Aalborg og København. Det
betyder, du som regel ikke skal rejse langt for at vælge
det bedste af det bedste, når vi taler om sundhedsuddannelser og efteruddannelseskurser. Uanset om du
vælger København, Aalborg eller Fredericia kan du altid komme nemt til os, hvad enten du vælger tog eller egen bil. Alle skoler ligger ganske tæt ved en station, og vi har gratis parkeringspladser til alle vores
elever lige foran skolen. Vores uddannelser er altid “All
in” uddannelser, hvor du blot skal komme og deltage i
undervisningen, så sørger vi for resten, uanset om det
er skriveredskaber, papirer, bøger eller andre materialer. Lasota Terapi Akademi´s højeste prioritet er, at levere kvalitet og faglighed af førsteklasses standard.
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Akademi for Bindevæv terapi
Rosendalsgade 8, 2100 København Ø og

Profil

Hovedgaden 33, 2970 Hørsholm

Akademi for bindevævsterapi er en skole, hvor du kan fordybe dig i bindevævsmas-

Tlf. 23495161 (Marie)/ 22362546 (Katrine)

sage - korrektion af kropsholdningen og afhjælpning af problemer i bevægeapparatet

sillemariejuel@hotmail.com - katrine@livingposture.dk

samt i ansigtet som et naturligt ansigtsløft og som specifik behandling af problematik-

www.bindevævsterapi.dk

ker i ansigtet.
Du opnår fortrolighed med den unikke teknik, Rosenberg teknikken, udviklet af Stan-

Daglig leder

ley Rosenberg. Denne blide teknik hjælper kroppen til at få sin frie bevægelighed tilba-

Marie Juel og Katrine Wennerwald

ge, løsner spændinger og forløser traumer og følelser som ligger gemt i bindevævets

Dato, sted og tid
Læs mere på www.bindevævsterapi.dk

Bindevævsteknik

Lektioner

Du bliver specialist i bindevæv og kombineret med zoneterapi får du sammensat en yderst effek-

Fra 6 lektioner

tiv behandling. Den nye teknik er meget skånsom for dine hænder.
Bindevævsteknik kurserne er tilrettelagt som uddannelse eller som supplement til zoneterapeuter

Tilmelding

og kropsbehandler. Vi lægger vægt på høj kvalitet og grundig faglighed.

Læs mere på www.bindevævsterapi.dk
Vi tilbyder korte og lange kurser.
Mad og drikkevarer

• Grundkursus i bindevævsteknik.

Læs mere på www.bindevævsterapi.dk

• Skulder nakke og ryg.
• ALT - ansigtsløftningsteknik

Overnatning

• Uddannelse i rolf metode kropskorrektion

Overnatning er muligt.

• Stress behandling med bindevævsteknik.

Pris

Undervisere

Fra kr. 2.000,-

Katrine Wennerwald: Kropsterapeut, Rolf metode og Fysioterapeut.
Marie Juel: ALT og Zoneterapeut.
Vi har begge over 20 års erfaring som behandlere.
Gæstelærere på vores kurser bl.a.
Ea Skibdal: Phd. Neurobiologi. Eva Brink: Kranio sakral terapeut.

10

EFTERUDDANNELSE 2019

RAB-timer
jf. regler

BIOPRAKTIK – Skolen hos Pons
Rynkebyvej 13, 5750 Ringe

Profil

Tlf. 62 62 29 29 eller 88 18 88 18

Kjeld Bruun-Jensen er uddannet FDZ-zoneteraput i 1984 og akupunktør fra Shanghai Internati-

kjeld@bruun-jensen.dk

onal Acupuncture Training Centre og Shanghai College of Traditional Chinese Medicine i 1988.

www.akupunktur-uddannelse.dk og

Desuden diplomuddannelse fra Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur 2011 og 2012. Aku-

www.pons.dk

punkturklinik gennem mange år. Uddannet læge, ph.d. og cand. scient. san. Forfatter til 8 bøger
for alternative behandlere udgivet på Forlaget Pons. Har arbejdet som forsker og rådgiver inden-

Daglig leder

for kronisk sygdom, med speciale i psykosociale problemstillinger og alternativ behandling.

Kjeld Bruun-Jensen

Dato
19 torsdage fra enten marts 19 til okt. 20.,
el. fra august/sept. 19 til okt. 20. Se datoer
på www.akupunktur-uddannelse.dk

Akupunktur
Vi tilbyder en grundig uddannelse i akupunktur. Fagligheden er i top, og prisen er fornuftig.
Næste hold starter marts 19, og derefter igen august/sept. 19. Der er i gennemsnit undervisning

Tid

i akupunktur én torsdag hver 3. uge fra 9.30 – 18.15. Der er 167 lekt. som fremmøde undervis-

I gns. hver 3. torsdag fra kl. 9.30-18.15

ning, og 83 lekt. som e-learning. Denne fordeling af fremmøde og e-learning er godkendt
af Sundhedsstyrelsen. Uddannelsens samlede 250 lekt. kan altså føre til en RAB-registrering i

Sted

akupunktur. Gennemgående underviser er Kjeld Bruun-Jensen, som har 25 års erfaring med

Rynkebyvej 13, 5750 Ringe

akupunktur. Kjeld er læge, cand. scient san., ph.d og FDZ-Zoneterapeut. Kjelds usædvanligt
brede profil, er optimal i forhold til fremtidens professionelle akupunktur-uddannelse. På en

Lektioner

fremtidssikret akupunkturskole vil uddannelsens indhold i højere grad forbinde akupunkturen

250 timer

med det etablerede sundhedsvæsen og den vestlige tankegang. Det er det vi gør på vores skole!
Kjeld Bruun-Jensen vil, med respekt fastholde den klassiske akupunkturs kvaliteter, men

Tilmelding

samtidigt forbinde denne til vores egen kulturs forståelse af sygdom og sundhed. Undervisningen

På www.akupunktur-uddannelse.dk

er opbygget som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og masser af praktik.

el. www.pons.dk. Du kan også ringe

Der undervises i klassisk akupunktur, og lærebogen er bl.a. kinesernes egen grundbog,

på tlf. 8818 8818 el. mobil 5217 3767,

som Kjeld har oversat og redigeret. Næste hold starter 14. marts 2019 og derefter igen

eller maile til kjeld@bruun-jensen.dk

august/sept. 2019. Der afsluttes med eksamen efteråret 2020.

Mad og drikkevarer

Underviser og kursusansvarlig

Te/kaffe – medbring selv mad

Kjeld Bruun-Jensen

Overnatning

Undervisningsmateriale

Ej muligt på skolen, men der findes

Lærebøger er ikke inkl.

250

vandrehjem i byen.

RAB-timer

Forberedelse
Pris

Der vil være lærebogsafsnit og tekster, der skal læses fra gang til gang.

4.995 kr. ved tilmelding + 19 mdl. rater
af 1315 kr. (v/ start marts 19).
Ved start aug./sept. 19 er der 14 mdl.
rater af 1785 kr. Samlet pris 29.980 kr.
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CareCam v/Leila Eriksen
Syvhøjvænge 268, 2625 Vallensbæk

Profil

Tlf. (+45) 26 18 95 90

Igen i år byder Leila Eriksen zoneterapeuter, massører, akupunktører og andre sundhedsfaglige inte-

leilaeriksen@hotmail.com

ressenter, velkommen til en unik mulighed for at blive fagligt inspireret. Leila har 25 års erfaring med

www.leilaeriksen.dk

konventionel og komplementær behandling. Har 2 zoneterapiklinikker tæt på København og er en pi-

www.carecam.dk

oner indenfor zoneterapi- og CAM-forskning. Hun har deltaget i en lang række projekter og været inviteret som foredragsholder på mere end 40 internationale arrangementer rundt om i verden. Fået

Daglig leder

godkendt 5 abstracts til præsentation på førende forskerkongresser, heriblandt poster præsentatio-

Leila Eriksen

nen ”Reflexology in Europe and Worldwide”, efterfulgt af besøg på hospitaler og klinikker. Tilknyttet
Foreningen Cancerramte Børn og været med i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Kursusansvarlig

gennem to årtier. De her nævnte RAB godkendte kurser udbydes såvel nationalt som internationalt,

Leila Eriksen

så du kan virkelig glæde dig.

Dato og tid
Ring/sms (+45) 26 18 95 90, eller send
en mail til leilaeriksen@hotmail.com
Kurser arrangeres i samarbejde med
interessenter.

NY VIDEN
– NYE MULIGHEDER

Sted

3 spændende RAB godkendte kurser.

Danmark og Skandinavien.

1. Få gang i klinikken – Dokumentation i praksishverdagen
2. M-teknik – en unik dokumenteret massageteknik

Holdstørrelse

3. FJM-teknik – zoneterapi fra Taiwan

8-12 deltagere
(kursus 1 tilbydes også for enkeltpersoner)

1) Få en spændende hverdag. Dokumenter dine behandlingsresultater og gør
en forskel for dine klienter. 1 dags kursus, med mulighed for inspirerende opføl-

Tilmelding

gende mentorforløb.

Tlf. (+45) 26 18 95 90

Underviser - Leila Eriksen

Kursusmateriale

2) Lær en unik certificeret massageteknik, som anvendes på hospitaler rundt om

Er inkluderet i prisen.

i verden. Dokumenteret ved MR-scanning og tusindvis af Case Reports. 2 dages
kursus.

Mad og drikkevarer

Underviser - Linda Anne fra Røde Kors børnehospital i Cape Town, Sydafrika

Der er fuld forplejning

(Let forståeligt engelsk, med oversættelse. Alle kan være med). Dansk kompendium.

Overnatning

3) Lær en helt speciel zoneterapimetode, som er udviklet af den anerkendte

Der er mulighed for overnatning.

Farther Josef Eugster fra Taiwan. Han har undervist i 5 kontinenter, modtaget en
WHO-pris og prisbelønnet af verdensorganisationen for zoneterapeuter for hans

Pris

sundhedsfremmende virke. 2 dages kursus.

Kr. 1.990 (1-dags kursus )

Undervisere - Urs og Margrith fra Sweitz, personligt udpeget af FJ (Let forståe-

Kr. 3.400 (2-dages kursus )

ligt engelsk med oversættelse. Alle kan være med).

8

RAB-timer

16

RAB-timer

16

RAB-timer

Relevant litteratur
www.carecam.dk – www.leilaeriksen.dk – www.mtechnique.co.uk – www.josef-eugster.org –
www.frjosef.org – www.srab.dk – www.nafkam.no - www.iscmr.org
Klik ind på www.carecam.dk og lad dig inspirere.
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Er du vores nye forhandler?

Lasota Energy produkterne er udviklet og designet
af doktor i osteopati og akupunktør Jan Lasota.

Lasota Energy findes til både mennesker og dyr og består af negative ioner fra turmalinsten.
Forskning har bevist at negative ioner har gavnlig effekt
på blodet, det autonome nervesystem, hormonsyste
met, hjernefunktioner, kroppens immunforsvar, stofskiftet og desuden modvirker negative ioner træthed.
Negative ioner forsøger på at normalisere de processer,
der foregår på især hypothalamus niveau. At båndet vil
forsøge på at normalisere, betyder at det vil sænke en
hyperaktiv (f.eks. ADHD) og hæve en hypoaktiv (f.eks.
depression), som i begge tilfælde er styret af hormonelle processer. Disse processer vil forsøges normaliseres
med negative ioner.
I Lasota Energy er der desuden indlejret 2 hologrammer, som er ladet med elektromagnetiske frekvenser
mellem 7,4 og 8,2 Hz. Elektromagnetisme virker kun i
væsker, men da vores kropsceller har mellem 65% vand

(i knogler) og op til 95% vand (i plasma), bruges væsken
og såkaldte mekanoreceptorer og proprioceptorer til at
fintune lillehjernens motoriske centre.
Begge virkninger i produktet vil blot forsøge, at skabe
homøostase (ligevægt), ved at kopiere kroppens normale virkninger. Det betyder, at hvis kroppen er velfungerende, vil der heller ikke være noget at regulere, og
derfor gør båndet intet unaturligt.
Der er intet skadeligt i produktet og kan anvendes af
alle: børn, unge, ældre, gravide og syge.
Som forhandler får du gratis alle vores 5 forskellige slags
brochurer og plakater og du har en stor fortjeneste på
salget.
Ring eller skriv til salgschef Helle Hedmark og hør mere
om muligheden for at blive forhandler af Lasota Energy.

Lasota Energy  www.lasotaenergy.dk  31 66 16 15  helle@lasotaenergy.com

Dansk Lymfedrænage Skole
Fagotvej 68, 2730 Herlev

Profil

Tlf. 22 26 95 51

Jeg hedder Erna Troels og er leder af Dansk Lymfedrænage Skole, som jeg startede i 2009. Jeg

Erna@sundhedsoasen.dk

har undervist i mange år i mine forskellige job og nu i lymfedrænage. Min interesse for lymfe-

www.lymfedrænage.com/uddannelsen

drænage startede på et kortere kursus på 60 timer, som slet ikke gjorde mig til en kompetent behandler på området. Men jeg kunne se det kæmpe store potentiale i behandlingsformen. Herefter

Daglig leder

blev jeg undervist 160 timer hos Ludmilla Petersen, en af lærerne fra Dr. Vodders skole i Køben-

Erna Troels

havn (Lymfedrænageterapeut ad modum Vodder) og efterfølgende har jeg deltaget i 8 ugers undervisning på Dr. Vodder Academy International i Østrig. (Lymfødemterapeut MLD/CDT)
Jer er også Zoneterapeut (RAB) og KranioSakralTerapeut.

Dato og tid
København
2. - 4 februar, 23. - 25. februar,
30. marts - 1. april og 27. - 29. april 2019

Lymfedrænage
grunduddannelse

Silkeborg

Manuel lymfedrænage er en spændende selvstændig behandlingsform, og et godt supplement til

12. - 14. oktober, 9. - 11. november,

mange andre behandlingsformer.

7. - 9. december 2019 og

Der tages udgangspunkt i den manuelle lymfedrænage, som Dr. Vodder udviklede i 1930erne.

18. - 20. januar 2020

Lymfedrænage er en meget blid, pulserende behandlingsform, der stimulerer lymfens bevægelse
tilbage til blodkredsløbet.

Tid

Lymfedrænage er væskedrivende, udrensende, afstressende og immunstyrkende

Alle dage fra kl. 9.00 til 18.00

Lymfedrænage er yderst virksom ved væskeophobninger, også under graviditet, og ved dårlig
blodcirkulation, ved hudproblemer som uren hud, alderdomsforandringer, løs hud efter en gravidi-

Holdstørrelse

tet og efter kosmetiske operationer. Virker effektivt ved bihule- og pandehule lidelser, gigtlidelser,

Max. 14 deltagere

fordøjelsesbesvær, skinnebenssår m.v. Lymfedrænage er udrensende og regulerer immunforsvaret generelt, hvilket har stor betydning ved alle de inflammatoriske/autoimmune sygdomme. Læs

Tilmelding

mere om lymfedrænage på www.lymfedrænage.com og www.facebook.com/lymfedrænage

På tlf. 22 26 95 51

Uddannelsen veksler mellem teori og behandling af hinanden og af folk udefra.

Erna@sundhedsoasen.dk

Som hjemmearbejde er der en skriftlig teoretisk opgave og behandlinger. Der er afsluttende eksa-

www.lymfedrænage.com/uddannelsen

men. Grunduddannelsens længde og indhold opfylder kravene til

(Klik på uddannelse til terapeut)

Dr. Vodders oprindelige uddannelse.
Der er mulighed for efterfølgende specialuddannel-

Mad og drikkevarer

se til lymfødemterapeut i alt 250 timer

Lidt morgenmad, kaffe, te, vand og frugt
Underviser og kursusansvarlig
Overnatning

Erna Troels

Evt mulighed for overnatning
Pris
Kr. 16.250,-. Heraf kr. 3.000,- i depositum, kr. 6.625,- inden uddannelsesstart og
kr. 6.625,- midtvejs i uddannelsen.
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108

RAB-timer

Den Danske Zoneterapeutskole
Tornerosevej 72, 2730 Herlev

Profil

Tlf. 51 23 77 23

Uddannelse af Zoneterapeuter og Massører gennem 34 år stiller krav til en vifte af efteruddannelses

ddz@ddz.dk, www.ddz.dk

tilbud. Vi tilbyder derfor året rundt ca.19 forskellige kurser med relevans for din udvikling som
terapeut og garanterer at vores undervisere er kompetente og mangeårige aktive behandlere.

Daglig leder

Hyggelig skole med masser af varme og god stemning, nabo til Herlev Hospital.

Lene Wulff Schmidt

Dato og tid
Se vores kursuskalender på www.ddz.dk
Tid

RAB og efteruddannelseskurser
afholdes 1-2 gange årligt

Løbende over året
· 360° temaaftener

· Meridianlære og 5-element

Sted

· “Brush up” kursus til Zoneterapeuter

· Neuromuskulær Terapi

Tornerosevej 72, 2730 Herlev

· Babyterapi for behandlere

· Skadesbehandling

· Babyterapi for forældre

· Triggerpunkts akupressur

Holdstørrelse

· One Point Reflexology

· Triggerpunkts akupunktur

Max. 14 deltagere

· Cupping

· Ødembehandling

· Fascielære

· Øreakupunktur – Opfølgning

Tilmelding

· Funktionel Akupunktur

· Øreakupunktur inkl. 5 punkts metoden

www.ddz.dk eller tlf. 51 23 77 23

· Hot Stone

· Eschool: Anatomi/fysiologi

· Kinesiotape

· Eschool: Sygdomslære/Patologi

Mad og drikkevarer

· Klientpsykologi og personlig udvikling

· Webinar: Ansigts Refleksterapi

Kaffe, te, vand frugt og nødder

· Muskeltest fra Kinesiologien

Overnatning

Underviser

Gratis overnatning

Alle med års erfaring og relevant baggrund.
Kursusansvarlig

RAB-timer
jf. regler

Lene Wulff Schmidt
Undervisningsmateriale
Er inkluderet i prisen.
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Dig i Centrum
Klosterengen 137A, 4000 Roskilde

Transport

Tlf. 46 36 06 64 og info@dig-i-centrum.dk

Bus 600S går næsten lige til døren. Fri parkering.

www.dig-i-centrum.dk
Tilmelding
Profil

Via hjemmesiden www.dig-i-centrum.dk

Dig i centrum er et kursus og uddannelsescenter, hvor vi har fokus på
dig og din udvikling. Vi gør brug af vores egne ideologier og kompeten-

Mad og drikkevarer samt materiale

cer. Der hvor de ikke rækker bruger vi eksterne undervisere. Vi har alle

Kursus priserne er inkl. materiale samt kaffe/the og frugt/nødder.

mange års erfaring med undervisning.
På vores webshop er det bl.a. muligt at købe de produkter der bruges
på kurserne.

Dato
Se kalender på www.dig-i-centrum.dk
altid på hverdage fra kl. kl. 9-15

Japansk lifting (12 timer)
Indhold

Pris

Japansk Lifting afhjælper ansigtets ydre tegn på ældning, rynker, poser

kr. 2.095,-

under øjnene m.m. med fantastisk og hurtigt resultat. Samtidig
reguleres kroppens fysiske funktioner og følelsesmæssige tilstande.
Der arbejdes bl.a. med meridianer, akupressurpunkter og organzoner.

10

RAB-timer

Dato
Se kalender på www.dig-i-centrum.dk
altid på hverdage fra kl. 9-15

Øreakupunktur (12 timer)
Indhold

Pris

Vi har 2 kurser i øreakupunktur. Et grundlæggende (Øreakupunktur 1), hvor vi har fokus

kr. 2.095,-

på smertebehandling, samt forskellige systemer så som ryge-afvænning og appetitregulering. Og et opfølgningskursus (øreakupunktur 2) hvor vi går lidt mere i dybden og kigger på
specielpunkterne på bagsiden af øret.

Se alle vore kurser på
www.dig-i-centrum.dk

12

RAB-timer
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KURSUSCENTRET ”DIG I CENTRUM”

Dato
Se kalender på www.dig-i-centrum.dk
altid på hverdage fra kl. kl. 15.30 til
21. 30

Zoneterapi og idrætsskader
Indhold
En helhedsbehandling der effektivt kan bruges til alle skader i bevægeapparatet.

Pris

Med udgangspunkt i rygsøjlen og knoglesystemet afbalanceres muskler, organer, meridianer og følelser.

kr. 2.095,-

Når du har gennemgået dette kursus vil du forhåbentlig opnå en endnu større glæde af din zoneterapi,
og måske være lidt bedre til at behandle klienter med idrætsskader, rygproblemer eller andre ubalancer i
bevægeapparatet.

12

Underviser
v/ Frank Berger (12 timer)

Dato
Se kalender på www.dig-i-centrum.dk
altid på hverdage fra kl. kl. 15.30 til
21. 30

RAB-timer

Zoneterapi og
Chakraafbalancering

Pris

Indhold

kr. 1.095,-

Lær at afbalancere kroppens 7 hovedchakraer ved hjælp af hormonsy-stemet, farver og ryggens
nerveplexer.
Et lille kursus der præsenterer en mere energetisk og esoterisk tilgang til zoneterapi, ved at søge
kontakt med 7 af menneskets energicentre, som i Indisk filosofi kaldes chakraer,
via reflekspunkterne til nerveplexer og hormonsystem.

6

Underviser

RAB-timer

v/Frank Berger – (6 timer)

Dato
Se kalender på www.dig-i-centrum.dk
altid lørdag/søndag kl. 10 til 16
Pris pr. kursus
kr. 2.095,-

Zoneterapi og akupressur
til gravide, fødende og børn
Indhold
På kurset lærer du at behandle gravide med zoneterapi og akupressur, så du kan afhjælpe de problemer, dine gravide klienter kan have. Des-uden skal du lære nogle grundteknikker til brug under
fødsler bl.a. til smertelindrende behandling. (Disse teknikker kan også bruges til andre slags smerter.)
Derefter vil du blive undervist i at give zoneterapi og akupressur til børn. Du vil lære,
hvordan du nemmere kan komme til børnenes fødder, og hvor meget behandling
du skal give dem afhængig af deres alder.

Se alle vore kurser på

Underviser

www.dig-i-centrum.dk

v/Jeanette Bille Kjeldsen – (12 timer)

12

RAB-timer
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Dit Alternativ
Telefon: 30236164 / 30209950

Profil

schultz@ditalternativ.dk og kontakt@christianslot.com

Zoneterapeutskolen Dit Alternativ og Institut for Muskulær Zoneterapi udbyder FDZ-zo-

www.ditalternativ.dk, www.christianslot.com og

neterapeutuddannelsen, Muskulær Zoneterapeutuddannelsen samt anden efteruddan-

www.muskulaerzoneterapeut.com

nelse for zoneterapeuter. Desuden uddannelsen til TKM-Massageterapeut. Skolen er
specialiseret i den østlige behandling, praktisk diagnosticering samt Muskulær Zonete-

Daglige ledere

rapi.

Claus Schultz

Dato
Del 1: 28. februar - 1. marts,
28. - 29. marts, og 26. april

Muskulær Zoneterapeut

Del 2: 5.-7.september, 26.-28.september

Uddannelsen til Muskulær Zoneterapeut er delt ud over to moduler. Uddannelsen har til formål at

og 25.oktober 2019

give dig værktøjer, der kan anvendes her og nu og som øger dine muligheder for at kunne afhjælpe
diverse lidelser såvel muskulært men også generelt for din klient. Med en såvel vestlig, som østlig til-

Tid

gang til lidelsen øges dine muligheder for en mere holdbar og dermed effektiv behandling.

Del 1: kl. 9.00-17.00

Muskulær Zoneterapi tilbyder også fordybelse. Deltag eksempelvis i FOKUS PÅ dage.

Del 2: kl. 9.00-15.30
Modul 1
Sted

På dette modul undervises du i den grundlæggende forståelse for udviklingen af muskulære lidelser,

Zoneterapeutskolen Dit Alternativ

samt i behandlingen af diverse tilstande i muskler og led. Du lærer at diagnosticere og behandle fastlå-

Vestergade 39, 2. sal, 5000 Odense C

ste hvirvler, låsning af sacroiliacaleddet og meget andet. Du lærer at finde og at behandle spændinger
og myoser overalt i kroppen, samt placeringen og behandlingen af diverse muskelzoner. Du trænes

Lektioner

samtidig i teknikker til hurtig afspænding, samt til frigørelse af psykisk ophobet energi i musklerne.

Del 1: 40 timer - Del 2: 45 timer
Modul 2
Tilmelding

På dette modul undervises du i den grundlæggende energiforståelse, der ses som en vigtig udlø-

Christian Slot, tlf. 30 20 99 50

ser for udviklingen af muskulære spændinger. Du lærer at se begge veje – fra muskler til energi –

eller mail kontakt@christianslot.com

og fra energi til muskler. Du trænes i at benytte føddernes organzoner og de muskulære zoner til
diagnosticering, så de i fællesskab bekræfter hinanden og kroppens ubalancer – og dermed gør

Holdstørrelse

din behandling mere præcis og effektiv. Samtidig lærer du at benytte denne viden specifikt i for-

6-12 deltagere

hold til musklerne, men også i forhold til det hele menneske.

Mad og drikkevarer

Krav til del 2: Du skal have deltaget på modul 1.

Formiddag: brød, ost og smør.

Forberedelse til del 2: Meridianer og organstyrede muskler.

Eftermiddag: kage. Frit: frisk frugt,
kaffe, te og vand. Frokost er ikke inkluderet.

Underviser & kursusansvarlig
Christian Slot. Indehaver af Institut for Muskulær Zoneterapi. Desuden zonetera-

Overnatning

peut, massør og akupunktør. Forfatter til bøgerne: Muskulær Zoneterapi, Zonete-

Ikke muligt

rapi iflg. TKM – Traditionel Kinesisk Medicin og til Når Vest møder Øst.

Pris

Undervisningsmateriale

Del 1: kr. 7.500,-

Bogen Muskulær Zoneterapi. Bogen udleveres på kurset og er inkluderet i prisen.

Del 2: kr. 7.500,-
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RAB-timer
jf. regler

DIT ALTERNATIV

Dato og tid
13.- 15. juni 2019 kl. 9.00 -16.30

MZ-Meridianterapi

Sted

Sådan har du aldrig brugt meridianerne før! Vi går i dybden med meridianer, - lærer hvordan vi

Dit Alternativ

diagnos-ticerer den ”syge” meridian,- hvordan meridianer kan bruges til såvel at forstå udviklin-

Vestergade 39, 2. sal

gen af symptomer, samt også at behandle disse. Med spejling af meridianerne til fødderne er der

5000 Odense C

skabt mulighed for meget hurtige resultater.

Lektioner

Underviser & kursusansvarlig

21

Christian Slot. Indehaver af Institut for Muskulær Zoneterapi. Desuden zoneterapeut, massør og akupunktør. Forfatter til bøgerne: Muskulær Zoneterapi, Zoneterapi iflg. TKM – Traditionel Kinesisk Medicin

Tilmelding og holdstørrelse

og til Når Vest møder Øst.

Se Muskulær Zoneterapeut
Undervisningsmateriale
Mad, drikkevarer og overnatning

RAB-timer
jf. regler

Kompendium udleveres.

Se Muskulær Zoneterapeut
Pris
kr. 3.200,-

Dato
2) Fredag 15/3 2019,
3) Torsdag 2/5 2019,
4) Fredag 15/2 2019

Fokus på 1-dagskurser
1) Nyhed – Hold øje med vores hjemmeside for nye dagskurser med FOKUS PÅ specialområder.
2)	FOKUS PÅ Hovedpiner - Hovedpine er ikke bare hovedpine. På dette endagskursus vil vi fo-

Tid

kuserer på de mange forskellige typer hovedpine og hvad vi som zoneterapeuter kan gøre. Der

kl. 9.00 til 17.00

vil blive undervist i hovedpiner ud fra en bred forståelse f.eks. migræne, spændingshovedpine,
hormonel hovedpine, hovedpine i dele af hovedet (bag øjne, i toppen af hovedet, i siden). Der

Sted
Dit Alternativ
Vestergade 39, 2. sal
5000 Odense C

vil også blive undervist i kæbens og nakkehvirvlers indflydelse på hovedpiner. Zoneterapien vil
også på dette kursus blive suppleret med akupressur/akupunktur og massage.
3)	FOKUS PÅ Løbeskader – Flere og flere løber! Statistikken viser at ca. 50% af alle løbere, har inden
for det sidste år haft en større eller mindre løbeskade. Lær at finde hoved og hale i de forskellige
typer løbeskader og hvordan vi som zoneterapeuter kan behandle dem. Ud over zoneterapi vil der

Lektioner
8

også blive vist supplerende behandling med massage og akupressur/akupunktur.
4)	FOKUS PÅ; Skulder og hofte. Vi stiller skarpt på de store led. Mange henvender sig med
smerter med relation til skulder og hofte. Det er derfor vigtigt at have den rette viden til at kun-

Tilmelding

ne sammensætte en god og effektiv behandling uanset lidelsen hedder

Claus Schultz, tlf: 30 23 61 64,

frossen skulder, eller den hedder springhofte.

mail: schultz@ditalternativ.dk
For uddybende kursusbeskrivelse
Holdstørrelse

se: www.ditalternativ.dk

6-12 deltagere
Underviser
Mad og drikkevarer

Claus Schultz, Christian Slot

Frokost og kage om eftermiddagen.
Hele dagen: frisk frugt, kaffe, te og vand.

Bogen Muskulær Zoneterapi udleveres
på kurset og er inkluderet i prisen.

Pris
kr. 1.450,-

EFTERUDDANNELSE 2019
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DIT ALTERNATIV

Dato
Første undervisning er weekenden den
2.-3. februar 2019. Derefter en weekend
pr. måned og en torsdag pr. måned. Ca.
14 dage mellem weekender og torsdage.

TKM-massageterapeutuddannelse
En massøruddannelse hvor den vestlige forståelse bliver forenet med den kinesiske forståelse.

Tid

Første del af uddannelsen er primært vestlig forståelse af kroppen. Her vil vi fokusere på musk-

Lørdage 9-16, søndage 9-15 og

lernes beliggenhed, funktion og forskellige massageteknikker. Og ikke mindst hvilke problemer

torsdage 17.30-22-30

de enkelte muskler er involveret i og hvordan disse behandles. Denne del af uddannelsen vil give
dig et godt fundament til behandling af diverse muskel og led lidelser med fysiurgisk massage.

Sted

På anden del af uddannelsen vil vi fordybe os i den kinesiske forståelse af kroppen. Du vil blive

Zoneterapeutskolen Dit Alternativ,

undervist i de 5 elementer, meridianforløb og traditionel kinesisk sygdomsforståelse. Du vil få en

Vestergade 39, 2. sal, 5000 Odense C

forståelse af hvordan man bruger spændte muskler til at stille kinesisk diagnoser og ud fra disse, hvordan man afbalancerer de involverede meridianer ved brug af massage suppleret med

Lektioner

akupressur punkter. Herunder også massage af meridianerne. Den østlige forståelse giver dig

265

mulighed for at lave behandlinger der går dybere og mere kraftfulde en ved almindelig fysiurgisk
massage.

Tilmelding

Der vil på uddannelsen blive suppleret med zoner og akupressur punkter hvor det er relevant.

Claus Schultz, tlf: 30 23 61 64,

Ønsker du at blive RAB registreret massør tilbyder vi også “grundpakken” (anatomi/fysiologi, syg-

mail: schultz@ditalternativ.dk

domslære, psykologi , klinikdrift, osv.). Se mere på www.ditalternativ.dk
For uddybende kursusbeskrivelse se: www.ditalternativ.dk

Holdstørrelse
6-12 deltagere

Underviser & kursusansvarlig
Claus Schultz

Mad og drikkevarer
Frokost og kage om eftermiddagen.

Undervisningsmateriale

Hele dagen: frisk frugt, kaffe, te og vand.

Undervisningsmaterialer udleveres på kurset.

Pris
kr. 32.500,(betales i rater gennem hele forløbet)
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Livskvalitet i
vitaminform
www.naturenergi.dk
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Dortevilhelmsen.dk
Dorte Vilhelmsen

Profil

Herlev ringvej 2c ,2730 Herlev

Dorte Vilhelmsen blev zoneterapeut i 2002 og har altid haft interesse i og naturlig nysger-

Tlf. 26273104 / Tlf. 20943066 - på kursusdagen

righed for behandling af børn og babyer. Det er den erfaring, hun nu vil give videre. Dor-

Dorte@dortevilhelmsen.dk

te er forfatter til bogen ”Lær at aflæse dit barn med babymassage” samt ”Ida hos zonete-

www.dortevilhelmsen.dk

rapeuten” og lavede i foråret 2016 sit eget, mindre refluks-projekt, der
har ændret hendes tilgang til måden at behandle babyer på. er

Daglig leder

også kendt for sit vådligger projekt og i 2019 offentliggøre hun

Dorte Vilhelmsen

sit angst projekt.

Dato
Se datoer på www.dortevilhelmsen.dk
Sted
Herlev og Jylland
Lektioner

Fokus på angst,
stress og sensitive
børn

8
•	Du lærer, hvorfor det er så komplekst at behandle børn med angst og stress samt sensitive børn
Tilmelding

• Du lærer de grundlæggende teknikker til at spotte, hvor problemet ligger

www.dortevilhelmsen.dk

• Vi gennemgår kropsholdning og nervesystemet
• Du “kommer hele vejen rundt om” og lærer at bruge forskellige typer teknikker

Holdstørrelse

•	Dette er et praktisk kursus, hvor du også på egen krop mærker de effektive teknikker

6-10 deltagere
Underviser & kursusansvarlig
Mad og drikkevarer

Dorte Vilhelmsen

Der vil være en let frokost inkluderet i
prisen samt vand, kaffe og te.

Kursusmateriale
Er inkluderet i prisen.

Pris
Kr. 1.810,- inkl. moms

RAB-timer
jf. regler

22

EFTERUDDANNELSE 2019

DORTEVILHELMSEN.DK

Dato
2019 se på hjemmesiden
www.dortevilhelmsen.dk
Sted
Herlev og Jylland

Fokus på Vådliggerbørn
(og -voksne)
• Du lærer, hvorfor det er så komplekst at behandle vådliggerbørn
• Du lærer de grundlæggende teknikker til at spotte, hvor problemet ligger

Lektioner

• Vi gennemgår muskelkæder, meridianer, kropsholdning og Fem-element-teorien

16

• Du “kommer hele vejen rundt om” og lærer at bruge forskellige typer teknikker
• Dette er en praktisk uddannelse, hvor du også på egen krop mærker de effektive teknikker

Tilmelding

• Du lærer om kropskorrektion

www.dortevilhelmsen.dk

• Vi gennemgår, hvilke zoneterapiteknikker, der er mest effektive
• Du lærer at kombinere de forskellige zonesystemer med manuelle teknikker

Holdstørrelse
6-10 deltagere

Underviser & kursusansvarlig
Dorte Vilhelmsen

Mad og drikkevarer
Der vil være en let frokost inkluderet i

Kursusmateriale

prisen samt vand, kaffe og te.

Er inkluderet i prisen.

RAB-timer
jf. regler

Pris
Kr. 2.730,- inkl. moms

Dato
2019 se på hjemmesiden
www.dortevilhelmsen.dk
Sted
Herlev

Med fokus på øreog kæbesmerter
• Du lærer om årsager til øre- og kæbesmerter ift. anatomi/fysiologi
• Du lærer de grundlæggende teknikker til at spotte, hvor problemet ligger

Lektioner

• Vi gennemgår nervesystemet som zoner

14

• Du lærer om, hvad patienterne mødes af i sundhedssystemet

Tilmelding

Underviser & kursusansvarlig

www.dortevilhelmsen.dk

Dorte Vilhelmsen

Holdstørrelse

Kursusmateriale

6-10 deltagere

Er inkluderet i prisen.

Mad og drikkevarer
Der vil være en let frokost inkluderet i
prisen samt vand, kaffe og te.
Pris
Kr. 2.730,- inkl. moms

RAB-timer
jf. regler

EFTERUDDANNELSE 2019

23

Elite Fysioterapi
Vesterbrogade 15A,

Profil

1620 København V.

Elitefys er en fysioterapi klinik i hjertet af København. Vi er 20 behandlere og indgår i et stort

Tlf. 25 32 03 32

team af fysioterapeuter, osteopater, personlig trænere og mig som zoneterapeut og akupunk-

miahubbe@hotmail.com,

tør. Jeg har været ansat på klinikken i 12 år og har igennem vores samarbejde fået en meget

elitefys.dk/feetncare.dk

større viden omkring kroppen og hvordan jeg gør mine behandlinger mere præcise og effektive. Især hvor vigtig diafragma er for stort set alle mine klienter. Den eneste muskel som har be-

Daglige ledere

tydning for HELE kroppen og ikke mindst sindet. Ønsker du ny viden, en større forståelse for

Ejer af Elitefys Jakob Mogensen Fysioterapeut/

kroppens sammenhæng, AHA -oplevelser, nye virkningsfulde punkter på fødderne og hvordan

Osteopat D.O. Mia Hübbe Zoneterapeut/Akupunktør

du behandler diafragma direkte på kroppen og via nakken!? Så er dette kurset for dig

1- dags kurser i København
Torsdag d. 11. april og torsdag d. 12. sept.
2019 kl. 15.00 - 21.00 hos
Elite Fysioterapi, Vesterbrogade 15A,
1620 København V.

Funktionel
diafragma
Et kursus hvor zoneterapien og osteopatien mødes. Med

Pris

simple redskaber er kurset for dig, der ønsker en stør-

kr. 1.800,-

re forståelse for kroppen samt at udvide dine behandlingskompetencer. Fordyb dig i viden om diafragmas betyd-

1- dags kurser i Jylland

ning for en lang række kropslige funktioner og lær hvordan du

mandag 25. marts og mandag 2.sept 2019

med effektive teknikker, på både fod og krop, kan hjælpe dine kli-

kl.10.00-16.00 hos

enter med endnu bedre resultater. På kurset vil du få viden om dia-

Rådhustorvets SunsdhedsTeam

fragmas anatomi og hvordan den har indflydelse på alt fra fordøjel-

Rådhustorvet 21, 1 sal, 8700 Horsens

se til fertilitet.

Pris

Kurset giver dig

Lær om

kr. 2.100,-

• Osteopatens brede viden og nemme tek-

diafragmas

nikker til at løsne og afslappe diafragma.
Kursusansvarlig
Mia Hübbe
Tilmelding
Til Mia Hübbe på tlf. 25 32 03 32 eller via

NYHED
Kursus tilbydes nu i Jylland mandag 25. marts og
mandag den 2. september
kl.10.00-16.00 hos Rådhustorvets SunsdhedsTeam,
Rådhustorvet 21, 1 sal,
8700 Horsens

indflydelse på

• Effektive teknikker på både foden og krop-

Lever, Bækkenbund, Inflammation, Blære og

pen, så du kan hjælpe dine klienter med

urinveje, Fertilitet, Stress, Fordøjelse, Blodcir-

endnu bedre resultater.

kulation og Lunger.

• En bedre forståelse for kroppens sammenhæng til en mere effektiv og præcis behandling.

mail info@elitefys.dk. Du sikrer dig en plads

Undervisere
Jakob Mogensen fysioterapeut, Osteopat

ved at indbetale kursusbeløbet til konto nr.

Teknikker på kroppen for

D.O. Ejer af Elitefys.

7854-0003338889. Skriv dit navn og du

• Diafragma.

Mia Hübbe zoneterapeut, akupunktør og

modtager efterfølgende en kvittering.

• N.phrenicus der styrer diafragma.

yogainstruktør.

• Ribbenene hvor diafragma hæfter.
Holdstørrelse
Max. 12 deltagere
Mad og drikkevarer

Undervisningsmateriale
Nye punkter på foden

Der vil være alt hvad vi skal

• Diafragma og dens forbindelse med psoas.

bruge på klinikken, men

• N. phrenicus’ udløb fra nakken, forløb i

medbring gerne din

Vand, the og kaffe. Der serveres let aftensmad

brystkassen og hvor den forbinder med

egen massagecreme til

og snacks/frugt. Oplys gerne om allergier.

diafragma.

fødderne.

• Hæftet for diafragma på ribben og ryg.

24
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RAB-timer

Energipsykologi Danmark
Udsigten 68, 4180 Sorø

Profil

Tlf. 24 60 98 37

Som tidligere fuldtidszoneterapeut og massør har de sidste 6 år været en rejse i en ny retning – og alligevel

mail@energipsykologidanmark.dk

ikke. Endnu mere kinesisk medicin via EFT og overbygning Matrix Reimprinting. Resultatet er en helt ny sund-

www.energipsykologidanmark.dk

hedsfaglig uddannelse i DK, der kører på fuld damp. De første 20 elever er allerede i gang. Når de er færdige, ansøges om RAB-godkendelse fra Sundhedsstyrelsen på denne nye visionære sundhedsfaglige uddan-

Daglig leder

nelse, der bliver den første af sin slags i DK. Du har mulighed for at få merit på flere fag og blive blandt de

Mette Barfoed

helt nye EFTMR-terapeuter EFTMR-uddannelsen har taget det bedste fra kinesisk medicin, NLP, hypnose/
regressive terapier samt psykoterapien og samlet under et tag – forventninger er store til denne nye brobyggende uddannelse. International underviser ind over – ligeledes Metasundhed.

Dato
Check kursuskalender og hjemmeside
Tid
Check kursuskalender på hjemmesiden
– eller ring
Sted
Primært Sorø, men også Frederiksberg

EFTbasis, EFT avanceret,
EFTbørnekonsulent,
Matrix Reimprinting
practitioner m.fl.

(for merpris Mallorca)
Tilmelding

Ovenstående moduler kan tages enkeltvis.

Via hjemmesiden
Underviser og kursusansvarlig
Holdstørrelse

Mette Barfoed

6-14 deltagere
Relevant litteratur
Undervisningsmateriale
Undervisningsmaterialer er inkluderet i

Følger på kurset.

RAB-timer
jf. regler

prisen.
Mad og drikkevarer
Te, kaffe, vand, sødt/salt til ganen.
Overnatning
Meget billige B&B i lokalområdet
Pris
”Særpris og early bird mulig på samtlige
klasser” - samt merit - kontakt mig for
DIN pris.

EFTERUDDANNELSE 2019

25

Førstehjælpskurser
Torvegade 1, 1., 5000 Odense C

Profil

Tlf. 70 27 88 50

Danmarks største brancheforening for zoneterapeuter. Godkendt af Styrelsen for Patientsikker-

Mail: fdz@fdz.dk

hed til at RAB-registrere zoneterapeuter, akupunktører, massører og kranio-sakralterapeuter.

Hjemmeside: fdz.dk
Daglig leder
Lotte Odsgaard

Dato
Maj/juni 2019

Førstehjælpskurser

Sted

Der er trådt nye anbefalinger fra Dansk Førstehjælpsråd i kraft. Fremadrettet vil førstehjælpskur-

Hele Danmark

serne være opdelt i:
• Basiskurser

Tilmelding

• Tilvalgskurser

Oplyses i forbindelse med

• Opdateringskurser

udbydelsen af kurserne
Endvidere skal man nu opdatere sin førstehjælp minimum hvert 2. år.
Holdstørrelse
Min. 10 – max. 16 deltagere

FDZ’s krav til førstehjælpskurser
I FDZ har Skolegodkendelses- og uddannelsesudvalget valgt at førstehjælpskurser for FDZ’s akti-

Kursusansvarlig

ve medlemmer består af:

FDZ-sekretariatet
Grundkursus – i alt 330 minutter
Undervisningsmateriale

• Førstehjælp ved hjertestop inkl. hjertestarter – 240 minutter (basiskursus)

Undervisningsmaterialer er ikke inklude-

• Førstehjælp ved sygdomme – 90 minutter (tilvalgskursus)

ret i prisen. Kan købes på kursusdagen
Opdateringskursus – i alt 180 minutter
Mad og drikkevarer

• Førstehjælp ved hjertestop inkl. hjertestarter – 180 minutter (opdateringskursus)

Kaffe, te og vand
Opdateringskursus skal tages minimum hvert 2. år.
Pris
Fastsættes i forbindelse med

FDZ arrangerer førstehjælpskurser hvert år. De næste vil ligge i maj/juni 2019. Kurserne vil bli-

planlægningen af kurserne

ve annonceret i den månedlige aktivitetskalender og ved direkte mail til FDZ’s medlemmer. Er du
ikke medlem af FDZ, er du velkommen til at tilmelde dig til FDZ´s førstehjælpskurser. Send blot en
mail til lis@fdz.dk og bliv skrevet op til at modtage information, når der bliver udbudt kurser i dit
nærområde. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet pr. mail eller på
telefon 70 27 88 50 mellem kl. 9.00-14.00
Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med dit førstehjælpskursus til
gavn for dig og dine klienter!

3

RAB-timer

26

EFTERUDDANNELSE 2019

Godthjælp kurser og uddannelse
Rosenborggade 2, 1. th

Daglig leder og underviser

Tilmelding

Tlf. 25 11 45 41

Rikke Godthjælp

www.godthjaelp.dk/kurser

rikke@godthjaelp.dk
www.godthjaelp.dk

Profil
Læs mere om underviseren på godthjaelp.dk

Dato
Hele året
Sted
Godthjælp Kurser

ØreAkupunktur & Posturologi
- kurser og uddannelse

Rosenborggade 2, 1. th.

Auriculoterapi, også kaldet øreakupunktur er en vestlig medicinsk behandlingsteknik, der benytter

1130 København K

ørets reflekszoner. Når du behandler med auriculoterapi, giver du årsagsbehandling, hvilket gør
behandlingsmetoden både dybdegående og vedvarende.

AkupunkturAkademiet
Elkjærvej 25

Øreakupunktur er en effektiv behandlingsmetode, hvor dine patienter kan mærke forskel med det

8230 Åbyhøj

samme, og den gør sig rigtig godt i kombination med andre terapiformer som akupunktur, zoneterapi, psykoterapi, massage, fysioterapi, biopati, o.a. Men den kan også stå alene.

Tid
Se mere på godthjaelp.dk/kurser

Kurserne kan tages enkeltvis, eller du kan vælge at tage alle kurserne og få danmarks

og på akupunkturakademiet.dk

eneste eksamineret øreakupunkturuddannelse. På denne uddannelse kan du tage en overbygning med posturologisk behandling.

Pris
Fra kr. 600,- til 21.595,-

Når du har deltaget på 1. modul, har du mulighed for at blive del af et professionelt og seriøst
netværk, der kan støtte og hjælpe dig med dine behandlinger.
Uddannelsen kører over 5 moduler samt flere temamoduler
AuriculoTerapi / ØreAkupunktur modul 1
AuriculoTerapi / ØreAkupunktur modul 2
AuriculoTerapeutisk Øve og Klinisk praksisdag
AuriculoTreaprutisk behandling af psyko-emotionelle lidelser
AuticuloMedicin
Posturologisk behandling, samt Øve og Kliniks praksisdag
TemaDage, eks. Fertilitet, Sportsskader & Ledsmerter, Allergi, Hovedpine &
Migræne.

RAB-timer
jf. regler

Læs mere, find datoer og book din uddannelse på godthjaelp.dk/kurser
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Heilesen & Mygind
Skovbrynet 1

Profil

Tornby 9850 Hirtshals

Vi har været førende i uddannelse af tankefeltterapeuter i Danmark siden 2002. Vi har været føren

Tlf. 70 278 288

de i uddannelse af METAsundhedsterapeuter og metamedicinere siden 2008 i Danmark og arbej-

kontor@mygind.dk, hanne@mygind.dk

det med principperne siden 2002.

www.mygind.dk

kontor@mygind.dk eller ring 70 278 288

Grundkursus i tankefeltterapi
(TFT) og emotionel
frihedsteknik (EFT) og
tapping

Holdstørrelse

Dette to-dages grundkursus er for alle, der kunne tænke sig at komme i gang med tankefeltterapi

Max. 16 deltagere

og EFT. Det som er unikt ved dette grundkursus er at du lærer både tankefeltterapi og emotionel

Dato
Se kalender på www.mygind.dk/kalender
Sted
København, Århus, Vejle og efter ønske.
Se kalender
Tilmelding

friheds teknik. Kurset forløber som et mix af undervisning og øvelser, både som samlet gruppe og
Mad og drikkevarer

i mindre grupper, samt 2-3 demobehandlinger på udvalgte deltagere.

Kaffe, te og vand

Typiske problemstillinger vi kommer ind på i løbet af kurset er PTSD, fobi, lavt selvværd, afhængighed, tab og sorg, fysiske og psykiske smerter med udgangspunkt i kursisternes udfordringer.

Pris

TFT/EFT kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med psykologisk samtaleterapi.

Kr. 3.495,-

Kroppens energibaner, kendt fra akupunktur, stimuleres med en let banken forskellige steder på

(hvis du har et symptom kr 2.795,-)

kroppen, samtidig med at den der behandles fokuserer på sit ubehag. Teknikken fungerer godt
sammen med zoneterapi og er et naturligt supplement hertil. Læs den gratis e-bog på
www.tankefeltterapi.dk
Kursusansvarlig
Lars Mygind
Krav for deltagelse
Inden kurset skal du have læst grundbogen ”Tankefeltterapi og
EFT”, og set DVD ”Kom godt i gang med tankefeltterapi og EFT”.
Begge er indeholdt i kursusprisen og tilsendes så snart vi har
modtaget depositum eller det fulde kursusbeløb. DVD findes
også online.

16

RAB-timer
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HEILESEN & MYGIND

Dato
Se kalender på www.mygind.dk
Sted
København, Vejle, Århus. Se kalender
www.mygind.dk/kalender

Din Intelligente krop
– 2-dages grundkursus i
METAsundhed

Tilmelding
kontor@mygind.dk eller ring 70 278 288

På dette kursus kan du få en forståelse af din intelligente krop og udnytte dine medfødte evner
til selvhelbredelse. På denne måde kan du blive fri for angst, frygt og bekymring om sygdom og

Holdstørrelse

skabe balance mellem krop, sind og sjæl. Læs den gratis e-bog på www.METAsundhed.dk

Max. 16 deltagere

Vi arbejder med forbindelsen mellem krop, sind, hjerne og miljø, samt følelsesmæssige konflikter
som er årsagsgivende til symptomer. Hvordan biologien anvendes i forbindelse med f.eks. kræft,

Mad og drikkevarer

astma, hovedpiner, eksem, forkølelse, tandpine, rygproblemer m.m. hvortil der kommes med

Kaffe, te og vand

praktiske eksempler.
Vi vil øve enkelte metoder til at få bagvedliggende følelser/hændelser frem, som fører til sympto-

Pris

mer. Denne viden er et uvurderligt supplement, til traditionel behandling og andre terapiformer.

Kr. 3.495,(hvis du har et symptom kr 2.795,-)

Du vil lære
• De bagvedliggende årsager til sygdom
• De to faser i sygdom og helbredelse
• Forbindelsen mellem krop – sind – hjerne, samt livssituation
• Følelsesmæssige konflikter som årsag til sygdomme
• Hvordan anvendes naturlovene i forbindelse med f.eks. kræft, astma, hudproblemer, hovedpine, forkølelse, tandpine, rygproblemer m.m.
• Praktiske eksempler
Efter kurset vil du opnå en dybere forståelse for
• Hvad det er din krop fortæller dig, når den er syg
• Hvad dine følelser og tanker betyder for din sundhed og sygdom

Et kursus der vil forandre dit syn

• I hvilken af disse to faser du er i

på sygdom og mulighederne for

• At der kan være skjulte ”gaver” i sygdom

helbredelse – er du klar?
Vil du være blandt verdens bedste terapeuter/behandlere/sundhedspersonale, så kan du have
stor glæde af at undersøge principperne i METAsundhed/metamedicin. Det vil gøre dig meget
bedre til at forstå både din egen proces og dine klienter/patienters processer. Metamedicin er noget for dig, hvis du ønsker at forbinde videnskabelig præcision med selvansvar, selvforståelse og
større bevidsthed.
Kursusansvarlig
Lars Mygind
Undervisningsmateriale
Undervisningsmaterialer er inkluderet i prisen. Vi anbefaler at kursisterne har læst eller lyttet
til: METAsundhed – afkod kroppens intelligens som er indeholdt i kursets pris.

16

Relevant litteratur
”Din intelligente krop” af Susanne Billander fås også som lydbog.
”Fra kræft til kraft” af Trine Helgerud, Bent Madsen og Dagfrid Kolås

RAB-timer

”Forstå kroppens intelligens” af Johannnes R. Fisslinger og Lars Mygind
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Helle Roed
Majsmarken 1, 9500 Hobro

Profil

Tlf. 40 79 56 62

Kursuscenteret Helle Roed startede i 2004, og har til formål at tilbyde attraktive efteruddannel-

helle@helleroed.dk

seskurser med varierende indhold med dygtige undervisere. Kurserne kan bruges som en god in-

www.helleroed.dk

spiration til hverdagen på klinikken.

Sted
Alle kurser holdes i Hobro 5 minutter
fra motorvejen og 5 minutter i bil fra
banegården.
Mad og drikkevarer
Der serveres brød om morgenen ved

Kurser i zoneterapi,
massage, manuelle teknikker,
øreakupunktur mm.

kursusstart. Der er en let frokost til middag og lidt sødt om eftermiddagen. Der

Vi udbyder kurser, der primært henvender sig til de mest almindelige alternative behandlere:

er hele dagen kaffe, te, vand og frugt på

zoneterapeuter, massører, manuel behandlere, akupunktører og kranio-sakral terapeuter.

bordet.

Aller undervisere er meget kompetente i det de underviser i.

Undervisningsmateriale

Vi udbyder kurser i bl.a.

Materiale er inkluderet i prisen på alle

• Zoneterapi og graviditet

kurser

• Zoneterapi til spædbørn
• Forskellige massage kurser bl.a. massage af hænder, fødder og ryg

Pris

• Førstehjælp 3 timer (180 minutter)

Endagskurser (typisk): kr. 1.600,-

• Manuel behandling af de forskellige muskelgrupper

Todageskurser: kr. 2.600,-

• Behandling af skader bl.a. skader i hofte, knæ og albue.
• Smertelindring med øreakupunktur
Du kan læse om alle vores kurser og løbende se hele kursusudbuddet på hjemmesiden, som
altid er opdateret. www.helleroed.dk Du kan også følge os på Facebook: ”Kursuscenter Helle
Roed” eller instagram: helle.roed
Der udstedes kursusbevis for alle kurser.
Du kan se alle vores kurser samt tilmelde dig på vores hjemmeside
www.helleroed.dk, mail: helle@helleroed.dk eller ring på tlf. 40 79 56 62.

RAB-timer
jf. regler
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Jysk Fysiologsk Massage Institut
Nordre strandvej 15, 8700 Horsens

Profil

tlf 75612500 mobil 24400036

Har arbejdet med alle former for behandling i 26 år, går ikke ind for e-learning, da personlig frem-

post@jfmi.dk, jfmi.dk

møde er nødvendig - også i dine behandlinger. Alle kurser på skolen giver RAB point. Se spændende kurser på jfmi.dk

Daglig leder og underviser
Piann Kolling

Dato
se kalender jfmi.dk
(marts 2019)
Sted
Jysk Fysiologisk Massage Institut

Lægeeksamineret
massøruddannelse
Bliv en af de bedste af slagsen. Der vil være 160 timers undervisning, hvor vi kommer rundt både
praktisk og teoretisk, se meget mere på: www.bliv- massør.nu. Altid fremmøde på skolen.

Tid
Kl. 15-20 fredag
kl. 9-16 lørdag og søndag
Eller på hverdage
Holdstørrelse
Min. 6 – max. 10 deltagere

Skadesbehandler/Overbygning
på massør uddannelse
Her bliver du fyldt op med gode teknikker, test for discusprolapser, holdningsanalyse, muskeltest,
ledtest, knæ diagnoser og meget mere. Se www.bliv-massør.nu. 170 timer undervisning.

Tilmelding

Altid fremmøde på skolen.

Udskriv kontrakt fra hjemmesiden,
senest 14 dage før start.
Mad og drikkevarer

Efteruddannelseskurser

Kun vand, te og kaffe- dog muligt at

Vi har en væld af muligheder for at du kan få nye redskaber i værktøjskassen, bl.a. Skeletmobi-

bestille frokost flutes

lisering, bowen terapi, psoas problematikker, akupressur, muskelzone og meget meget mere Alle kurser godkendt til RAB point. Se vores kalender på bliv-

Overnatning

massør.nu. Altid fremmøde på skolen.

I nærheden mod betaling
Pris

Underviser

Se prisliste på jfmi.dk

Forskellige undervisere med specialer.

RAB-timer
jf. regler

Undervisningsmateriale
Materiale er inkluderet i prisen, og vi kan gøre dig til en af de bedste RAB massører eller massør i
Danmark.
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Lasota Terapi Akademi
Fredericia, København, Aalborg

Profil

Hovedkontor: Prangervej 111,

Lasota Terapi Akademi er en af Danmarks største og ældste uddannelsessteder inden for private

7000 Fredericia

sundhedsuddannelser. Med mere end100 undervisere, fra verdens berømte behandlere som gæ-

Tlf. 75 91 57 58

stelærere til danske specialister, er Lasota Terapi Akademi det naturlige valg uanset om du er fy-

info@lasota.dk · www.lasota.dk

sioterapeut, akupunktør eller zoneterapeut. Vores efteruddannelser tæller RAB-point. Vi tilbyder
mere end 25 efteruddannelseskurser hvert år på vores uddannelsessteder for behandlere på alle

Daglig leder

niveauer, så mon ikke også vi har et, der har din interesse?

Gitte Lasota

Dato og tid
Se www.lasota.dk

Lasota Terapi Akademi;

Sted

”Det vi gør, gør vi bedst”

Lasota Terapi Akademi, Prangervej 111,
7000 Fredericia
Lasota Terapi Akademi, Nyårds Plads 21,
1., 2605 Brøndby

Vi tilbyder mere end 25 efteruddannelseskurser hvert år på vores uddannelsessteder for behand-

Lasota Terapi Akademi, Thistedvej 58,

lere på alle niveauer, så mon ikke også vi har et, der har din interesse?

9400 Nørresundby
Kursusansvarlig
Tilmelding

Irene Gehlen

info@lasota.dk eller tlf. 75915758
(alle hverdage mellem 07:30-15:00).

Undervisningsmateriale
Er inkluderet i prisen.

Holdstørrelse
6-20 deltagere
Mad og drikkevarer
Ja, frugt formiddag, frokost,
sødt om eftermiddagen. Kaffe, the og
vand hele dagen.
Overnatning
Lasota Terapi Akademi har særaftaler
med 4-stjernet Hotel og Danhostel.
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RAB-timer
jf. regler

TROMPET

Lotusblomsten/Irene Beider
Fallevej 28, 8800 Viborg

Profil

Tlf. 20 92 25 28

Jeg er Reiki Master Teacher. Jeg har praktiseret Reiki healing og clairvoyance siden 2009 og i 2014 be-

irene@lotusblomsten.dk

gyndte jeg at uddanne nye Reiki healere. Healing er for mig en proces, hvor krop og sjæl vender tilba-

www.lotusblomsten.dk

ge til sin oprindelige natur af livsglæde, ro og overskud. Igennem dette arbejde ønsker jeg at bidrage til
en forståelse af, at mennesket er en helhed bestående af en fysisk krop og en sjæl forbundet i spirituel

Daglig leder

energi. Jeg er af den overbevisning, at vi har så meget styrke og kærlighed indeni os, at vi ikke behøver

Irene Beider

ty til lykkepiller, stoffer eller alkohol, når livet giver os udfordringer. Vi skal blot lære, at ”komme hjem” til
os selv, så vi kan genfinde den power, der vil guide os helskindede gennem vores udfordringer.

Dato og tid
Reiki 1:
26.- 27. jan. 2019, begge dage kl. 10-16

Reiki healing

6.- 7. apr. 2019, begge dage kl. 10-16

Er du klar til at starte / fortsætte din personlige og spirituelle udvikling? Har du lyst til / brug for at

7.- 8. sept. 2019, begge dage kl. 10-16

få lukket op for universets uudtømmelige energikilde? Eller har du lyst til at praktisere som healer?
Så har du muligheden nu. Uddannelsen til Reiki healer hos mig, er delt op i 3 dele: Reiki 1, Reiki

Reiki 2:

2 og Reiki 3. Alle er weekend kurser. Hvis der ønskes Reiki kurser i hverdagene kan dette arran-

23.- 24. feb. 2019, begge dage kl. 10-17

geres på forespørgsel. Det kræver minimum 4 deltagere. Du skal ikke være særligt disponeret for

25.- 26. maj 2019, begge dage kl. 10-17

at heale - alle kan lære det. Et kursusforløb hos mig er lige så meget en rejse ind i dig selv, som

5.- 6. okt. 2019, begge dage kl.10-17

det er ind i Reiki’ens verden. Du vil komme til at tage et stort skridt på vejen ”hjem” til dig selv forstået på den måde, at du bl.a. vil lære at hvile i dig selv og være tro mod dig selv, og kun gøre

Reiki 3:

de ting, der gør dig glad i stedet for at gøre, hvad du tror gør andre glade. Du vil lære, at det er

23.- 24. marts 2019, begge dage kl. 10-17

okay at give slip på fortiden og have tillid til fremtiden. På alle de hold jeg har haft, er der opstå-

22.- 23. juni 2019, begge dage kl. 10-17

et en helt naturlig åbenhed og ærlighed blandt kursisterne, som gør, at det er trygt og sikkert at

9.- 10. nov. 2019, begge dage kl.10-17

lukke op for både sine glæder og sorger. Jeg tror ikke, jeg har haft en kursist, som efter et kursusforløb, ikke har fået én eller flere brikker med hjem til livets store puslespil. Når du har afslut-

Sted

tet Reiki 3 hos mig, er du Reiki Master. Reiki Master titlen hos mig betyder blot, at du har fået alle

Finderup Kulturhus,

Reiki indvielserne og alle Reiki symbolerne (6 stk. i alt). Du har således din ”værktøjskasse” helt

Fallevej 14A, 8800 Viborg

fuld af de redskaber du har brug for, for at give en komplet healing. Jeg har valgt
at sammensætte min uddannelse på denne måde, da jeg mener vi er nødt til

Tilmelding

at uddanne komplette og kompetente healere - uden at det nødvendigvis

Senest 14 dage før start til

koster en formue - hvis vi skal hjælpe til med at gennemføre det energiskif-

irene@lotusblomsten.dk

te, der finder sted på jordkloden i disse år.

Holdstørrelse

Underviser og kursusansvarlig

6-10 deltagere

Irene Beider

Mad og drikkevarer

Undervisningsmateriale

Frokost, the/kaffe og kage.

Er inkluderet i prisen.

Overnatning

Pris

Ja, der er flere B&B’s i Viborg til meget

Kr. 2.400,- pr. kursus

lave priser.

RAB-timer
jf. regler

Osteopatiskolen
Østergade 4, 4180 Sorø

Profil

Mobil 20 43 45 11

Vi tilbyder efter og videreuddannelser for behandlere og sundhedspersonale, baseret på Osteopatiens

post@osteopatiskolen.com

grundlag. De tre uddannelsesretninger (kraniosakral, organ mobilisering og muskel skelet teknikker) kan

www.osteopatiskolen.com

stå alene hver for sig, men de kan også samles til en fuld uddannelse indeholdende over 1000 undervisningstimer. Se nærmere beskrivelse af kursusindholdet på hjemmesiden. Vores fokus ligger på de

Daglig leder

blide og dynamiske teknikker indenfor Osteopatiens spektrum, teknikker som understøtter selv-helbre-

Ragnar August Axelsson

dende processer.

Dato
Opstart to gange om året, i januar
og august

Kraniosakral
I 2019 tilbyder vi undervisning i kraniosakral del-1, og kraniosakral del-2 (nervesystemet), Uddan-

Tid

nelsen er samlet på 260 timer.

Lørdag 10-19, søndag 9-18 og

I del-1 (130 timer, fordelt over fem weekender) lærer du at vurdere og behandle kraniosakral sy-

mandag 8-16

stemet med teknikker som fokuserer på f.eks. knogle og sutur, hjerne og rygmarvshinder, forbedring af produktion-cirkulation-dræn af spinalvæsken, fascia teknikker, led og ledbåndsteknikker

Sted

for bækken og rygsøjlen, samt behandling af børn.

Sorø

I del-2 (130 timer, fordelt over fem weekender) fokuserer vi på hvordan kraniosakral systemet påvirker nervesystemet og omvendt. Du lærer teknikker som aktiverer nervesystemet fra kernen og

Tilmelding

ud, via spinalvæsken, men også teknikker for afspænding af rygmarvs og kranienerver. Dette kur-

Online på www.osteopatiskolen.com

sus er også åbent for eksaminerede kraniosakral terapeuter fra andre skoler.

Holdstørrelse

Underviser og kursusansvarlig

Det varierer

August Axelsson

Mad og drikkevarer

Undervisningsmateriale

Mad er ikke inkluderet i prisen,

Er inkluderet i prisen.

men drikkevarer er.
Forberedelse
Overnatning

Ja, faglitteratur. Desuden skal teknikkerne indøves. Anatomi atlas er nødvendigt

Ja, der er overnatningsmuligheder hvis

hjælpemiddel.

kurset strækker sig over to eller flere dage.

Pris
Kr. 18.000 per del, samlet kr. 36.000
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RAB-timer
jf. regler

Efteruddannelse

Kan slidgigt bremses?
Kan selenmangel give
stofskifteproblemer?
Fibromyalgi og Q10-mangel:
Er der en sammenhæng?
Få ny viden om livsvigtige næringsstoffer,
som kan hjælpe dine klienter og gavne din
praksis på Pharma Nords efteruddannelse
for behandlere.
Det får du på uddannelsen:
• 14 moduler med nyeste, relevante viden indenfor
sundhed, kost og kosttilskud.
• Indkald ca. hver 2. måned, hvilket giver god tid til at
implementere din nye viden i praksis.
• 3 internater med overnatning og fuld forplejning og
3 enkeltdage med fuld forplejning.
• Overnatning i lækkert enkeltværelse på et af Danmarks
mest spændende kursuscentre (husk badetøj).
• Certificering.
• RAB-godkendt uddannelse svarende til 42 timer.

Yderligere information og tilmelding sker på www.pharmanord.dk/uddannelse.
Spørgsmål vedr. uddannelsens indhold og praktiske forhold til kursuskoordinator
Tove Lykkegaard på tlf. 75 85 74 00.

ACADEMY

www.pharmanord.dk

NYE HOLD
Åbent for
tilmelding

EDU_AD_Zoneterapeuten_210x297_1018

• Mulighed for at holde din klinik åben i hverdagene,
da stort set alle uddannelsesdage ligger i weekender.

Pharma Nord Academy

ACADEMY

Sadelmagervej 30-32, 7100 Vejle

Profil

Tlf. 75 85 74 00

Pharma Nord med hovedsæde og produktion i Danmark er en international nutraceutisk virk-

tlykkegaard@pharmanord.com

somhed, som undersøger, udvikler og producerer lægemidler og kosttilskud. Firmaets uddannel-

www.pharmanord.dk/uddannelse

sesafdeling, Pharma Nord Academy, tilbyder kurser og efteruddannelse til fagprofessionelle med
det formål at udbrede kendskabet til nødvendigheden af essentielle næringsstoffer i de forskelli-

Kursuskoordinator

ge livsfaser.

Tove Lykkegaard

Dato
Opstart weekenden den 26.-27. jan. eller
21.-22. sep. 2019.
Øvrige moduler er fordelt på yderligere 2
weekender og 3 hele dage i løbet af ca.

Ernæring og
essentielle næringsstoffer

9 måneder.

14 moduler med nyeste, relevante viden indenfor sundhed, kost og kosttilskud.

Sted

Undervisere

DSB’s kursusejendom

Pernille Lund (gennemgående underviser), Karlinna Frederiksen, Birgit Thalwitzer og Troels

”Kursusstation Knudshoved”.

Rickers.

Tid

Undervisningsmateriale

Weekender og heldage fra kl. 10-16

Er inkluderet i prisen.

Tilmelding

Kursusansvarlig

www.pharmanord.dk/uddannelse

Troels Rickers fra Pharma Nord Academy

Holdstørrelse
Max. 20 pers.
Pris
Kr. 8.400,- inkl. forplejning og overnatning. Efter certificering får deltagerne
selvvalgte produkter fra Pharma Nord til
en værdi af kr. 3.500,-
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RAB-timer

TROMPET

Rose & Magnus Maimonide
Rose & Magnus Maimonide

Profil

Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk

Kunne du tænke dig at blive en værdifuld ressource for andre familier? Savner du overskud i din

Tlf. 20 86 60 64

hverdag? Har du ikke knækket koden til at få succes som behandler – uden at knokle?

rose@rosemaimonide.com

Så er Familie Master Uddannelsen for dig! Igennem et intensivt forløb over 7 måneder får du red-

rosemaimonide.com

skaber til at transformere dit eget liv til mere helhed, glæde og balance. Vi kan nemlig aldrig løfte andre til et højere niveau end det, vi selv er nået til. Når du selv lever det, du formidler til andre,

Daglig leder

bliver du en langt mere kraftfuld facilitator.

Rose & Magnus Maimonide

Du lærer også principperne for at få succes som selvstændig behandler, herunder markeds
føring, branding, klientpsykologi, kommunikation på sociale medier m.m.

Dato
Uddannelsen består af 8 moduler.
Undervisning 8 hele dage kl. 10-17 fordelt

Familie Master Uddannelsen

over perioden oktober 2019 – maj 2020.

Uddannelsen kvalificerer dig til at blive en bæredygtig behandler med særligt fokus på børn og

Du får online læringsmateriale mellem

familier. Som deltager modtager du certificeringsbevis som “Familie Master” efter gennemført

hvert modul.

uddannelse.

Se nærmere info på rosemaimonide.com/

På uddannelsen bliver du certificeret til at kunne støtte og inspirere andre forældre til at skabe

familie-master-uddannelsen/

et mere nærende familieliv. Du får et skarpt blik for dysfunktionelle mønstre i familien og effektive
redskaber til at justere det, der ikke fungerer.

Sted

Du får høj bevidsthed og værktøjer om emner som relationskompetence, kommunikation, men-

Smukke lyse lokaler med ro og havudsigt

toring, samtalemetode, integritet, mindfulness, psykologi, kropsbevidsthed, egostate, aktiv og

på Restaurant Sletten i Humlebæk.

resonant lytning, personlig lederskabstræning, ansvarsbevidsthed, grænsesætning, bevidst-

Uddannelsen kan efter ønske tages helt

hedstræning m.m.

eller delvist online.

Du har mulighed for løbende personlig supervision både til undervisningsdagene og online.

Tilmelding

Undervisere og kursusledere

rosemaimonide.com/

Rose & Magnus Maimonide.

familie-master-uddannelsen/
Undervisningsmateriale
Holdstørrelse

Er inkluderet i prisen.

Min. 10 deltagere.
Mad og drikkevarer
Luksuriøs heldagsforplejning på højt
gastronomisk niveau.
Afsluttende certificeringsmiddag.
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RAB-point

Pris
12 månedlige rater á kr. 2.665,(denne pris gælder indtil 1.10.2019).
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Touchpoint
Ryesgade 27, Baghuset 1. sal

Profil

2200 København N

Touchpoint byder velkommen til vores 17. sæson som kursusudbyder. Vi er blandt de største

Tlf. 70 23 70 47

udbydere af efteruddannelse til komplementære/alternative behandlere i Danmark og i udlandet.

info@touchpoint.dk

Touchpoint har et professionelt og højt fagligt niveau, der stiller krav til deltagerne, til gengæld

www.touchpoint.dk

får du viden og teknikker, der kan bruges i klinikken med det samme.

Daglig leder
Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen

Dato og sted
Se kalenderen på www.touchpoint.dk
Tilmelding
www.touchpoint.dk eller tlf. 70 23 70 47

Zoneterapi, Nerverefleksologi
og Energimedicin
Gennem vores internationale netværk inviterer vi løbende de mest kendte undervisere til landet

Mad og drikkevarer

og holder os ajour med nyeste udvikling i det komplementære/alternative fagområde.

Topforplejning med te, kaffe,
sund frokostbuffet og frisk frugt

Vi tilbyder

er inkluderet i prisen.

• 14 forskellige kurser for zoneterapeuter, herunder efteruddannelse i bevægeapparatet
• Kurser med udenlandske undervisere

Overnatning

• Uddannelse som Nerverefleksolog

Mulighed for overnatning

• 18 timers efteruddannelse i ”En ny tids biologi”

hos Touchpoint i København

• Moderne AV-udstyr
• Omfattende kursusmateriale
• Download af udleveringsark til klienter
• Touchpoint behandlerliste for kursister
• Eget login til kursusbooking m.m.
Se vores spændende program online
Vi tilbyder hele tiden kurser og for at sikre at du ser en helt opdateret liste opfordrer vi dig til at checke kalenderen på: www.touchpoint.dk
Vi ses på www.touchpoint.dk
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RAB-timer
jf. regler

rnativ Skole
o
Alte

WeCa
Weidmann Care

r i Sydjylland
nte

ddannelsesc
e
gU

WeCa - FDZ zoneterapeutskole
og uddannelsescenter i Christiansfeld
Frørup Landevej 27

Profil

6070 Christiansfeld

Margit Weidmann er skoleleder på WeCa - FDZ zoneterapeutskole og uddannelsescenter i Christians-

Tlf. 21 73 68 08

feld og har siden 2009 tilbudt forskellige kurser og foredrag. Vi ønsker på WeCa, at alle elever, kursister

skole@weca.dk

og besøgende får en unik oplevelse af samhørighed og samvær på vort center.

www.weca.dk

På mange af vore kurser tilbyder vi sund og lækker mad.
Se mere om aktuelle kursustilbud på www.weca.dk, f.eks. Urteterapi med Frede Damgård og Øreaku-

Daglig leder

punktur med Anne-Marie Vester.

Margit Weidmann

Dato og tid
1. februar 2019, kl. 9-16
Sted
WeCa, Frørup Landevej 27,
6070 Christiansfeld

Supervision for
zoneterapeuter og
zoneterapeutstuderende

Tilmelding
skole@weca.dk eller via www.weca.dk

Mød dine kollegaer til en spændende og berigende dag med personlig udvikling, hvor I kan sparre, reflektere med hinanden, udveksle erfaring, fremlægge cases, som giver jer udfordring, frem-

Holdstørrelse

lægge cases, som ønskes belyst på flere måder og sider, fremlægge faglige udfordringer, udvik-

Min. 12 deltagere

le dig som zoneterapeut.

Mad og drikkevarer

Underviser og kursusansvarlig

Fuld forplejning er inkluderet i prisen.

Supervisor Margit Weidmann

Undervisningsmateriale
Er inkluderet i prisen. Forberedelse hjemme med aktuelle cases eller andre personlige udfordringer
Pris
Kr. 750,-

RAB-timer
jf. regler
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HVOR
SIDDER
RESPEKTEN?
HVOR SIDDER RESPEKTEN?

SIKRING NÅR DU HAR MEST BRUG FOR DET
Drivkraften for mange selvstændige er friheden ved
at have foden under eget bord. Også selv om indtjeningen ikke altid står mål med indsatsen. Så meget
desto mere kan en skade eller en længerevarende sygdom rive tæppet totalt væk under selvstændigheden.
Mange mindre virksomheder i Danmark består kun af
indehaveren selv. Og lige netop det betyder, at indtjeningsgrundlaget ofte forsvinder ved sygdom.

RESPEKT FOR SELVSTÆNDIGE
Hos Nordens er vi stolte over, at kunne minimere de
økonomiske usikkerheder og risici, der er en naturlig
følge af at være selvstændig. Vi skaber et fundament,
der sikrer og styrker friheden til at være herre i eget
hus. Vi udvikler og tilbyder finansielle produkter, der
er gennemskuelige, fornuftige og meningsfyldte. Vi
gør det med fair og ordentlige betingelser; der giver
selvstændige den fleksibilitet og respekt de fortjener.

MÅL RESPEKTEN I KRONER OG ØRER
Respekt er ikke noget værd, hvis ikke det kan ses på
bankbogen. Derfor tilbyder Nordens markedets bedste
lønsikring, der blandt andet betyder en månedlig dækning på mellem 5.000 og 20.000 kr. oven i sygedagpengene. Forsikringen er skræddersyet til selvstændige og sikrer dit økonomiske fundament. Den kan
desuden suppleres med en driftssikring, hvilket kan
betyde en månedlig erstatning på helt op til 40.000 kr.

RING 70 20 95 95 OG HØR, HVORDAN VI KAN SIKRE DIG. ELLER SE MERE PÅ WWW.NORDENS.DK

