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Kursusaktiviteter – FDZ samarbejdende skoler 
 

Dig i Centrum, Klosterengen 137A, 1. sal, 4000 Roskilde 

Grundoplysninger: 
Tilmelding sker via www.dig-i-centrum.dk 

Alle kurser har max. 8 elever med mindre andet er nævnt. 
Vi har gratis parkering og gode offentlige transportmuligheder. 

 

Praktiske oplysninger Kursus Tilmelding 

Første dag 
21/03-2019 09:00-15:00 
 
Anden dag 
04/04-2019 09:00-15:00 

Kursus – Foden i Centrum (12 timer) – 
dagskursus 

Dig i Centrum tilbyder et kursus i 
fodmassage, hvor du lærer teknikker samt 
får lidt indblik i zoner og energibaner i 
fødderne. 

Varighed: Kurset er på 12 timer 
 
Pris: 2.095 kr. 
 
Max.: 8 elever 
 
Underviser:  Claus Olsen 
 
Tilmelding: 
www.dig-i-centrum.dk 
 

Første dag 
01/04-2019 09:00-15:00 
 
Anden dag 
15/04-2019 09:00-15:00 
 
 
 
 

Kursus - Japansk Lifting (12 timer) – 
Dagkursus 

Japansk Lifting afhjælper ansigtets ydre 
tegn på ældning, rynker, poser under 
øjnene m.m. med fantastisk og hurtigt 
resultat. Samtidig reguleres kroppens 
fysiske funktioner og følelsesmæssige 
tilstande. 

Varighed: Kurset er på 12 timer 
 
Pris: 2.095 kr. 
 
Max.: 8 elever 
 
Underviser: Britt Bjerre 
 
Tilmelding: 
www.dig-i-centrum.dk 
 

11/04-2019 09:00-17:00 
 
 
 
 

DIC fodakupunktur (8 timer) 

DIC fodakupunktur er blevet bearbejdet 
her på klinikken, med flere års klinisk 
arbejde – og har vist sin berettigelse både i 
mit eget arbejde og hos de elever der har 
gennemgået kurset.  

DIC fodakupunktur er et udvalg af allerede 
kortlagte punkter. Kortlagte på den måde 

Varighed: Kurset er på 8 timer 
 
Pris: 1.245 kr. 
 
Max.: 8 elever 
 
Underviser: Claus Olsen 
 
Tilmelding: 
www.dig-i-centrum.dk 

Kursuskalender – FDZ samarbejdende skoler 

       

 

April 2019 

http://www.dig-i-centrum.dk/
http://www.dig-i-centrum.dk/
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at det ikke er nye punkter, men gamle 
kinesiske og kliniske punkter. 
 

Første dag 
30/04-2019 09:00-15:00 
 
Anden dag 
07/05-2019 09:00-15:00 
 
Kræver du har  
Øreakupunktur 1 eller 
lignende. 

Kursus - Øreakupunktur 2 (12 timer) – 
dagkursus 

Opfølgning på ”Øre-akupunktur 1”. Vi 
snakker om de udfordringer du har eller 
har haft med øre-akupunktur og vi tager et 
skridt videre til nogle endnu mere 
nuanceret behandlings muligheder.  

Du lære brug af specielt udvalgte punkter 
på Helex samt brug af ”NADA” systemets 
kinesiske punkter. Smertestillende punkter 
generelt. 
 

Varighed: Kurset er på 12 timer 
 
Pris: 2.095 kr. 
 
Max.: 8 elever 
 
Underviser: Claus Olsen 
 
Tilmelding: 
www.dig-i-centrum.dk 

Første dag 
02/05-2019 09:00-15:00 
 
Anden dag 
16/05-2019 09:00-15:00 
 
Kræver du har  
Japansk Lifting kursus. 

Kursus - Japansk ansigts akupunktur - 
Dagkursus 

Japansk ansigts akupunktur er et ekstra 
redskab til dig der allerede laver Japansk 
Lifting. Kurset har specielt fokus på: 
- Rynkerne i mellem øjenbrynene og i                                         
panden 
- Løft af øjenlåg 
- Rynker rundt om munden 
- Generel opstramning. 
 

Varighed: Kurset er på 12 timer 
 
Pris: 2.095 kr. 
 
Max. 8 elever 
 
Underviser: Eva Olsen 
 
Tilmelding: 
www.dig-i-centrum.dk 

06/05-2019 09:00-17:00 
 
 
 

Cupping i Centrum – del.2 (øvre ryg) 

Kursusserien ”Cupping i Centrum” er tænkt 
som et værktøj til behandling af et stort 
antal sygdomme og ubalancer. Nærmere 
beskrevet under de enkelte kurser.  

Cupping i Centrum del 2 (øvre ryg) 

Et skridt videre i behandling med cupping. 
Effektiv cupping på akupunkturpunkter. 
Uden brug af nåle. 
Uden brug af ild. 
 

Varighed: Kurset er på 8 timer 
 
Pris: 1.245 kr. 
 
Max.: 8 elever 
 
Underviser: Claus Olsen 
 
Tilmelding: 
www.dig-i-centrum.dk 

Første dag 
09/05-2019 09:00-15:00 
 
Anden dag 
23/05-2019 09:00-15:00 
 
 
 
 

Kursus - Japansk Lifting (12 timer) – 
Dagkursus 

Japansk Lifting afhjælper ansigtets ydre 
tegn på ældning, rynker, poser under 
øjnene m.m. med fantastisk og hurtigt 
resultat. Samtidig reguleres kroppens 
fysiske funktioner og følelsesmæssige 
tilstande. 

Varighed: Kurset er på 12 timer 
 
Pris: 2.095 kr. 
 
Max.: 8 elever 
 
Underviser: Britt Bjerre 
 
Tilmelding: 
www.dig-i-centrum.dk 
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Første dag 
21/05-2019 09:00-15:00 
 
Anden dag 
04/06-2019 09:00-15:00 

Kursus - Øreakupunktur 1 (12 timer) – 
Dagkursus 

På de 2 dage gennemgås bl.a. 

 Øre-akupunktur kontra traditionel 
akupunktur 

 Ørets opbygning 

 Akupressur behandling af øret 

 Visuel diagnose 

 Forskellige nåle og redskaber 

 Faste systemer, som 
rygeafvænning, appetit regulering 
og håndtering af stress 

 Punkter til smertebehandling 

Varighed: Kurset er på 12 timer 
 
Pris: 2.095 kr. 
 
Max.: 8 elever 
 
Underviser: Claus Olsen 
 
Tilmelding: 
www.dig-i-centrum.dk 

Første dag 
14/06-2019 09:00-17:00 
 
Anden dag 
15/06-2019 09:00-17:00 
 
Tredje dag 
16/06-2019 09:00-17:00 

Meridian og 5-elements kursus (24 timer) 
- weekend kursus 

24 timers kursus i meridianer og de 5 
elementer, nødvendig basis viden for 
mange alternative behandlingsformer, 
danner grundlag for en præcis faglig 
diagnose og dermed en optimale 
behandling. 

Varighed: Kurset er på 24 timer 
 
Pris: 3.900 kr. 
 
Max.: 8 elever 
 
Underviser:  Claus Olsen 
 
Tilmelding: 
www.dig-i-centrum.dk 
 

 
 
 

 
Zoneterapeutskolen Dit Alternativ, Odense, Kongensgade 39, 5000 Odense C. 

 

 
Se kursuskalender på www.ditalternativ.dk 

 

 
 
 

 
Zoneterapeutskolen Logos, Frederiksgade 79, 1., 8000 Aarhus 

 

 
Se kursuskalender på www.zoneterapiskolen.dk 

 

Til dig der mangler et puff ind i zoneterapien - få fantastiske resultater! 
 

Praktiske oplysninger Kursus Tilmelding 

Kursussted: 
Zoneterapiskolen Logos, 
Frederiksgade 79, 1. sal,  
8000 Århus C 
 
kl. 9.00-16.00 

Kursus 1 
Lær at flytte sygdomsbilledet fra skidt til 

godt! 
 

Tilmelding: 
mail: logos@foaarhus.dk 
www.zoneterapiskolen.dk 
 
Underviser: 
Janni Almosetoft 

http://www.dig-i-centrum.dk/
http://www.ditalternativ.dk/
http://www.zoneterapiskolen.dk/
http://www.zoneterapiskolen.dk/
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 Kursus til dig som er uddannet 
zoneterapeut, dig der har arbejdet længe 
med faget, dig der aldrig 
er kommet i gang, og dig der bare har lyst 
til at blive inspireret af underviser og med 
kursister. 
 
Dagen: 
Hvilke værktøjer har du som 
zoneterapeut? 
Optagelse af journal, opvarmningen af 
foden, 5-element, organuret, 
organrelaterede muskler, 
meridianer, forlængede meridianer, 
psykiske aspekter.  
Kurset lærer dig at blive helt vild god til at 
lave den unikke behandlingsplan. 
Vi vil have fokus på meridianer, forståelsen 
af meridianer og forlængede meridianer 
og brugen af 
dem i vores behandling.  
Vi arbejder med meridianmassage praktisk 
på dagen og lærer teknik til 
at få flow i de forlængede meridianer. 
Rygsøjlen på foden kan fortælle dig præcis 
hvor ubalancerne er, så denne dag vil vi 
arbejde 
koncentreret praktisk med rygsøjlen, 
mærke spændinger, flytte spændinger ved 
hjælp af 
zoneterapi, ganske enkelt, effektivt og 
nemt. 
 

Underviser på 
zoneterapiuddannelsen gennem 14 
år, egen klinik gennem 20 år, 
deltaget i diverse 
kurser inden for egenomsorg og 
forståelse af sig selv og sine 
medmennesker. 
Forfatter til bogen “zoneterapi med 
afsæt i traditionel kinesisk medicin”. 
 
Pris: kr. 1.500,- 
Inkl. i kurset er: 
Opdateret materiale. 
Te/kaffe og hjerneguf. 
 

Kursussted: 
Zoneterapiskolen Logos, 
Frederiksgade 79, 1. sal,  
8000 Århus C 
 
kl. 9.00-16.00 
 

Kursus 2 
Lær teknikker der bare virker! 

 
Kursus til dig som er uddannet 
zoneterapeut, dig der har arbejdet længe 
med faget, dig der aldrig 
er kommet i gang, og dig der bare har lyst 
til at blive inspireret af underviser og med 
kursister. 
Dagen: 
En dag med cases, teknikker i praktisk 
zoneterapi, hvad skal du bruge af 
redskaber praktisk og 
teoretisk for at hjælpe med at flytte 
sygdomsbilledet fra skidt til godt! 
 
Hvilken påvirkning har du som terapeut, og 
hvad kan du gøre for dig selv, der vil gavne 
din klient/ 
patient. Bliv endnu bedre til hurtig og 
professionelt at lave en plan for 
behandlingen. 

Tilmelding: 
mail: logos@foaarhus.dk 
www.zoneterapiskolen.dk 
 
Underviser: 
Janni Almosetoft 
Underviser på 
zoneterapiuddannelsen gennem 14 
år, egen klinik gennem 20 år, 
deltaget i diverse 
kurser inden for egenomsorg og 
forståelse af sig selv og sine 
medmennesker. 
Forfatter til bogen “zoneterapi med 
afsæt i traditionel kinesisk medicin”. 
 
Pris: kr. 1.500,- 
Inkl. i kurset er: 
Opdateret materiale. 
Te/kaffe og hjerneguf. 
 

http://www.zoneterapiskolen.dk/
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Vi gennemgår afbalancering af div. zoner 
på foden, så energi flyttes til og fra de 
steder det skal. 
Vi arbejder i dybden med forståelsen af at 
bruge fem-element teorien i praksis. 
Vi skal også arbejde i dybden med Nervus 
Vagus og rygsøjlen. 
 
Kurset lærer dig en effektiv måde at give 
zoneterapi på, som bare virker hver gang! 
 

Kursussted: 
Zoneterapiskolen Logos, 
Frederiksgade 79, 1. sal,  
8000 Århus C 
 
kl. 9.00-16.00 
 

Kursus 3 
Lær at flytte kvindens/pigens ubalancer 

effektivt og hurtigt! 
 

Kursus til dig som er uddannet 
zoneterapeut, dig der har arbejdet længe 
med faget, dig der aldrig 
er kommet i gang, og dig der bare har lyst 
til at blive inspireret af underviser og med 
kursister. 
 
Dagen: 
Kvinde ubalancer i fokus! 
Du lærer teorien omkring div. kvinde 
ubalancer, og du lærer praktisk hvad du 
kan gøre for at ændre situationen på en 
effektiv måde med zoneterapi og 
meridianmassage til kvinden/pigen. 
Du lærer at vælge hvad der skal med i 
behandlingen, og du får styr på at lave den 
mest unikke 
behandlingsplan, for hver enkelt kvinde. 
 

Tilmelding: 
mail: logos@foaarhus.dk 
www.zoneterapiskolen.dk 
 
Underviser: 
Janni Almosetoft 
Underviser på 
zoneterapiuddannelsen gennem 14 
år, egen klinik gennem 20 år, 
deltaget i diverse 
kurser inden for egenomsorg og 
forståelse af sig selv og sine 
medmennesker. 
Forfatter til bogen “zoneterapi med 
afsæt i traditionel kinesisk medicin”. 
 
Pris: kr. 1.500,- 
Inkl. i kurset er: 
Opdateret materiale. 
Te/kaffe og hjerneguf. 
 

 
 
 

 
Zoneterapeutskolen WeCa  

"Alternativ Skole og Uddannelsescenter i Christiansfeld" 
 

Grundoplysninger: 
Tilmelding, som er bindende, senest 30 dage før kursusstart til skole@weca.dk.   Kursusbeløb skal indbetales 

samtidig med tilmelding på konto 2450 – 5365 996 859  
med tydelig angivelse af afsender.  

Evt. ratebetaling kan aftales ved telefonisk henvendelse til WeCa. 
 

Nu med mulighed for overnatning. 
 

Praktiske oplysninger Kurser Tilmelding 

Fremmøde: 
Torsdag/fredag den 9.-10. maj 
2019 kl.9-17 
 

Sportsskadekursus for 
zoneterapeuter og 
zoneterapeutstuderende (16 RAB-
timer) 

Underviser: FDZ-zoneterapeut Frank 
Berger, underviser på FDZ-
zoneterapeutuddannelsen hos WeCa 
 
Pris: kr. 2.500 inkl. forplejning 

http://www.zoneterapiskolen.dk/
mailto:skole@weca.dk
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Du lærer effektive teknikker til 
afhjælpning af skader og smerter i 
forbindelse med sport. 
Intro til sportsskader. Praktisk 
træning, opbygning og behandling 
af akutte skader, forebyggelse af 
skader. 
 

 

Fremmøde:  
11. maj 2019 kl. 9 – 17 
 

Organernes psykologi 
(8 RAB-timer) 
Selv den mindste ubalance på et 
organ vidner om specifikke 
psykologiske problemstillinger hos 
vores klienter. Så længe 
psykologiske ubalancer hos det 
enkelte individ forbliver ubevidste, 
vil organerne også fastholdes i 
samme ubalance. 
På kurset lærer du og får indblik i 
hvordan det psykologiske har en 
betydning for helbredet.  
 

Tilmelding til WeCa  
 
Underviser: Arvin Larsen, 
Heilpraktiker og stifter af Holistica 
Medica i 1992. Forsker, underviser og 
udvikler af terapeutiske teknikker. 
 
Pris: kr. 1.500,- inkl. forplejning 
 

Fremmøde: 
01.06.19 kl. 9-16 
 

Supervision for zoneterapeuter og 
zoneterapistuderende 

(7 RAB-timer) 
 

Møde 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, fremlægge 
cases, som ønskes belyst på flere 
måder og sider, fremlægge faglige 
udfordringer, udvikle dig som 
zoneterapeut. 
 

Tilmelding til WeCa  

 
Supervisor: Margit Weidmann 
 
Pris: kr. 750,-  inkl. forplejning 
 

Fremmøde: 17. august 2019  
kl. 9–17 
 

Zoneterapi og chakraafbalancering 
for zoneterapeuter og 
zoneterapeutstuderende (8 RAB-
timer) 
Et lille kursus der præsenterer en 
mere energisk tilgang til zoneterapi. 
Her søger vi kontakt med de 7 af 
menneskets energicentre som i 
indisk filosofi kaldes chakraer. 
Chakraerne forbinder vi her via 
reflekspunkter og får kontakt til 
nerveplexer og hormonsystemet. 
Der bliver arbejdet med at 
stimulere en skærpet 
opmærksomhed, følesans og at 
bruge visualisering til at stabilisere 
og regulere klientens energiniveau. 
 

Underviser: FDZ-zoneterapeut Frank 
Berger 
 
Pris: kr. 1.250 inkl. forplejning 
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Fremmødedage: 
19.-20.08.19, begge dag kl. 9-17 
 

Auriculoterapi – Øreakupunktur 
(16 RAB-timer) 
 
Den franske læge og ingeniør Paul 
Nogier (1908-1996), opdagede hele 
menneskets nervesystem har 
forbindelse til øret og er 
behandlingsmæssigt tilgængelig 
der. Når der opstår smerter i 
kroppen, vil disse smerter afbilde 
sig i øret og der vil fremkomme et 
område på øret med smerter. Dette 
system, afbildet på øret, er 
organiseret. På kurset lærer du at 
lokalisere og behandle de 
forskellige punkter. 
 

Tilmelding til WeCa  
 
Underviser: Anne Marie Vester, 
akupunktør og posturolog 
 
Pris: kr.3.800,- inkl. forplejning og 
undervisningsmaterialer 
 

Fremmødedage:  
14.08., 18.09., 23.10., 06.11.19,  
alle dage kl. 17-21.30 
 

Urteterapi – Medicin fra Guds eget 
apotek (22 RAB-timer) 
 
Lær at bruge urter til forebyggelse 
og behandling hjemme og i 
klinikken. 
Du lærer bl.a. hvordan urtemedicin 
adskiller sig fra syntetisk medicin, 
og hvordan den kan kombineres 
med medicin. 
Urternes forskellige indholdsstoffer. 
De vigtigste urter, vi anvender i 
behandlingen af en lang række 
lidelser, som 
fordøjelsesproblematikker, 
kredsløbsforstyrrelser, 
inflammationer, eksemer, stress, 
udbrændthed m.m. 
Du får en grundlæggende, men helt 
opdateret viden omkring brug af 
urter i den naturmedicinske 
behandling. 
 

Tilmelding til WeCa  
 
 
Underviser: Frede Damgaard, 
phytoterapeut, ernæringsterapeut 
DET, biopat/naturopath IBM 
 
Pris: kr. 4.800,- inkl. kompendium og 
forplejning 
 

Fremmødedage: 
2.-3. september 2019, begge dag kl. 
9-17 
 

Biopati (16 RAB-timer) 
 
Biopati er læren om 
sygdomme/ubalancer og 
dysbiosernes udviklingstrin. Du 
lærer om kostterapi, vitaminterapi, 
mineralterapi, regulationsterapi og 
symbioseterapi. Kombineret til en 
helhed i det biopatiske 
regenerationsproram. 
 

Underviser: Frede Damgaard, 
phytoterapeut, ernæringsterapeut 
DET, biopati/naturopath IBM 
 
Pris: kr. 2.250 inkl. kompendium og 
forplejning 
 

Fremmødedage: 
4.10., 18.10., 02.11., 03.11., 15.11., 
29.11.19, alle dage kl. 9 – 17 
 

Psykologi for 
zoneterapeutstuderende og andre 
interesserede (48 RAB-timer) 

Underviser: Margit Weidmann, 
psykoterapeut, supervisor, 
zoneterapeut, akupunktør og 
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På grundkurset lærer du effektive 
teknikker til at ruste dig mentalt til 
dit fremtidige arbejde med 
mennesker. 
Personligheds- og 
udviklingspsykologi, kriseteori, 
stresstilstande, kommunikation, 
terapeutrollen osv. 
 

skoleleder 
Pris: kr. 4.500 inkl. materialer 
 

 
 
 

 
Lasota Terapi Akademi Fredericia 

 

Grundoplysninger: 
Du kan tilmelde dig på alle kurser ved at klikke ind på www.lasota.dk/kurser 

Du kan også sende en tilmelding på info@lasota.dk 
Eller ringe på 75915758 alle hverdage mellem 07:30-15:00 
Lasota Terapi Akademi – Prangervej 111- 7000 Fredericia 

Praktiske oplysninger  Kurser Tilmelding 

Fremmødedage:  
29. + 30. april 2019.  
kl. 09:00-1600 

Piskesmældslæsioner 
Kurset giver en bred gennemgang i 
whiplash (piskesmæld), hvordan den 
opstår og hvilke symptomer samt 
følgeskader der opstår og vigtigst, hvad 
man som behandler kan gøre. Der vil være 
masser af tid til workshops. 
 

Tilmelding til Lasota 
  Pris: 2.250,-. kr.  
  Inkl. Kaffe / The / vand. 

 Frugt formiddag 

 Frokost (husk at give besked omkring 
evt. allergi, hvis du er vegetar mv). 

 Sødt eftermiddag. 

 Kursusmateriale. 

 Skriveredskaber. 

 Diplom efter endt kursus. 
Underviser: Jan Lasota 
 

Fremmødedage:  
14. maj 2019. 
kl. 09:00-1600 

Fodmassage 
Dette kursus er ikke zoneterapi, men 
fysiologiske teknikker for de muskler der 
er i foden 
Når der er hypertonus af musklerne i 
fødderne, er det som regel pga. af 
overbelastning, hvilket kan give store og 
mange problemer op gennem benene, og 
op til ryggen. Spændingerne i fødderne vil 
mange gange også give fejlstillinger af de 
mange led, der er i fødderne, og som vil 
have store konsekvenser for bl.a. 
støddæmpningen. 
 

Tilmelding til Lasota 
 Pris: 1.125,-. kr. Inkl.  

 Kaffe / The / vand. 

 Frugt formiddag 

 Frokost (husk at give besked omkring 
evt. allergi, hvis du er vegetar mv). 

 Sødt eftermiddag. 

 Kursusmateriale. 

 Skriveredskaber. 

 Diplom efter endt kursus. 
 
Underviser: Jan Lasota 

Også efteruddannelseskurser i Aalborg 

 
 
 
 
 
 

http://www.lasota.dk/kurser
mailto:info@lasota.dk
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Lasota Terapi Akademi, København 

 

Grundoplysninger: 
Du kan tilmelde dig på alle kurser ved at klikke ind på www.lasota.dk/kurser 

Du kan også sende en tilmelding på info@lasota.dk 
Eller ringe på 75 91 57 58 alle hverdage mellem 07:30-15:00 
Lasota Terapi Akademi – Nygaards Plads 21, 2605 Brøndby 

Praktiske oplysninger Kurser Tilmelding 

Fremmødedage:  
06. maj 2019  
kl. 09:00-16:00 

Cupping  

Der vil blive gennemgået en del kinesisk 

filosofi omkring tankemåder inden for den 

kinesiske medicin. Cupping terapi 1 er for 

alle, akupunktører, zoneterapeuter og 

andre behandlere, men det er en fordel 

du kender lidt til fem-element teorierne. 

På kurset vil der blive vist en masse 

forskellige recepter for forskellige 

sygdomme i kroppen og lidelser i 

bevægeapparatet, hvortil du vil lære at 

bruge både stationær cup terapi og 

massage cup terapi. 

Tilmelding til Lasota 
  Pris: 1.125,-. kr. 
  Inkl. Kaffe / The / vand. 

 Frugt formiddag 

 Frokost (husk at give besked omkring 
evt. allergi, hvis du er vegetar mv). 

 Sødt eftermiddag. 

 Kursusmateriale. 

 Skriveredskaber. 

 Diplom efter endt kursus. 
 
Underviser: Jan Lasota 
Du har på dagen mulighed for at købe et 
komplet Cuppingsæt til en skarp pris. 

Se de mere end 25 andre kurser vi har på hjemmesiden 

 
 

http://www.lasota.dk/kurser
mailto:info@lasota.dk

