Marts 2021

Kursuskalender – FDZ samarbejdende skoler
Kursusaktiviteter – FDZ samarbejdende skoler

Dato og sted
Første dag
01/03-2021 09:0016:00
Anden dag
15/03-2021 09:0016:00

Første dag
03/03-2021 09:0015:00
Anden dag
17/03-2021 09:0015:00

Dig i Centrum, Klosterengen 137A, 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.
Arrangement
Tilmelding
Kranio Sakral ansigt og hoved (14 timer)
Varighed: Kurset er på 12
timer
Til dig der vil arbejde dybere i ansigtet.
Pris: 2.095,På dette kursus lærer du:
Max. 8 elever
 At finde og løsne spændinger i de
forskellige lag at væv; binde-, muskel- og
Underviser:
knoglevæv.
David Carlsen
 At stimulere vores fornemmelse af
velbefindende og ansigts mimik.
Tilmelding:
 At løsne en type af spændinger som ofte er
www.dig-i-centrum.dk
årsag til hovedpine.
 At behandle arvæv.
 At rette næser.
 At lette bihule betændelse.
 At løsne spændinger og smerten i kæbe og
tænder.
 At afhjælpe smerter ved tandbøjler.
Alt i alt bliver smilet og udstrålingen større i det ansigt du
arbejder på.
Fod massage (12 timer) – dagkursus
Dig i Centrum tilbyder et kursus i fodmassage, hvor du lærer
teknikker samt får lidt indblik i zoner og energibaner i
fødderne.

Pris: 2.195,Max. 8 elever

Her åbnes en dør, hvor du får fod på grundprincipperne og
lære hvor omfattende du kan behandle ud fra fodens zoner.
Her får du svar på hvorfor zoneterapi virker.
Du lære at løsne hele foden. Dermed hele kroppen.
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Varighed: Kurset er på 12
timer

Marts 2021

Underviser:
Claus Olsen
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Du får overblik over kroppens anatomi på foden. Kroppens
hologram eller mikro system på foden.
Du lære at lave en energimæssig og fysisk afbalancering af
hele kroppen. Efter dette kursus vil du kunne tilbyde dine
kunder/klienter en udrensning/afbalancering med
zoneterapi.
05/03-2021 09:0017:00

Øreakupunktur 1 (12 timer) – e-learning (4 timer) og fysisk
kursus (8 timer)

Varighed: Kurset er på 12
timer

Øreakupunktur bruges ofte som supplerende redskab til
primære behandlingsformer.

Pris: 1.795,Max. 8 elever

Øret kan både benyttes som diagnoseredskab og som et
egentligt behandlingsområde.
Øreakupunktur kan fx. bruges som supplement til zoneterapi,
massage eller andre behandlingsformer eller som en
selvstændig behandling.

Underviser:
Claus Olsen
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Du vil lære placering af punkter, indstik med nåle samt brug
af bl.a. magneter og øre frø.
Vi gennemgår bl.a.:
 Øreakupunktur kontra traditionel akupunktur.
 Ørets opbygning.
 Akupressur behandling af øret.
 Visuel diagnose.
 Forskellige nåle og redskaber.
 Faste systemer fx. rygeafvænning og
appetitregulering.
 Punkter til smertebehandling og stress.

14 dage før kursusstart får du adgang til e-learning delen,
som er teori svarende til 4 timers undervisning.
Dette er selvstudie og vil blive afsluttet med en lille multiple
choise test, for at sikre, at du har læst og forstået materialet.
E-learning delen og testen kan laves flere gange, hvis du har
brug for det. Dette skal være gennemført inden vi mødes.
Når vi mødes, vil der komme spørgsmål til e-learning delen.
Resten af dagen bruges til praktiske øvelser.
Du vil efter dette kursus kunne bruge øreakupunktur i
forbindelse med den behandlingsform du allerede laver eller
som selvstændig behandling.

Første dag
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Japansk Lifting (12 timer) – Dagkursus
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Varighed: Kurset er på 12
timer

09/03-2021 09:0015:00
Anden dag
23/03-2021 09:0015:00

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.

Pris: 2.095,Max. 8 elever
Underviser:
Eva Olsen
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Første dag
10/03-2021 09:0015:00
Anden dag
24/03-2021 09:0015:00

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,Max. 8 elever
Underviser:
Eva Olsen
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

11/03-2021
09:00-17:00

Cupping i Centrum – basis (8 timer) - Dagkursus

Varighed: Kurset er på 8
timer

Kursusserien ”Cupping i Centrum” er tænkt som et værktøj til
behandling af et stort antal sygdomme og ubalancer.

Pris: 1.245,-

Nærmere beskrevet under de enkelte kurser.

Max. 8 elever

Information og basisteknik til behandling med cupping
massage og stationær cupping.

Underviser:
Claus Olsen






Effektiv cupping til massage.
Effektiv cupping på akupunkturpunkter.
Uden brug af nåle.
Uden brug af ild.

Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Dette 1. kursus er grundkurset, der giver adgang til alle de
øvrige kurser i serien.
16/03-2021
09:00-17:00

Fertilitetsbehandling med Zoneterapi (8 timer)
I dag er der mange par, som har fertilitetsproblemer.
Grundene til dette kan være mange. Derfor vil vi her
gennemgå nogle af de vigtigste ubalancer og fysiske
problemer, der kan være i forbindelse med at blive gravide
sammen.
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Varighed: Kurset er på 8
timer
Pris: 1.245,Max. 8 elever

Vi gennemgår bl.a.:

Underviser:
Annkarina Odefey

1. Stress
2. Kost

Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Marts 2021

3.
4.
5.
6.

Vitaminer og mineraler
Ubalancer hos mand/kvinde
Behandlingsplan
Hvad sker der i de enkelte systemer

Hvem kan deltage ?: Kurset henvender sig til zoneterapeuter.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er tvivl om
du kan deltage.
Kræves for at deltage: Du skal være zoneterapeut.
Weekend:
18-21/03-2021
09:00-16:00
Weekend:
22-25/04-2021
09:00-16:00
Eksamen:
07/05-2021

Organmassage (63 timer)
Organmassage arbejder med at forbedre de enkelte organers
bevægelser – så det kan arbejde mere frit, og optimalt i
samspil med resten af kroppen.

Varighed: Kurset er på 63
timer
Pris: 10.000,Max. 8 elever

Kan bruges alene eller i samspil med bl.a. kranio sakral terapi,
massage, zoneterapi og akupunktur.
På dette kursus lærer du sammenhæng i organsystemet og
hvordan man ved at behandle et eller flere organer, kan få et
organ til at fungere ”normalt”. Vi kigger både fysisk og psykisk
i de enkelte organer.

Underviser:
David Carlsen
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Grundidéen bag organmassage er, at et sundt organ er i
bevægelse.
25/03-2021 09:0017:00

Øreakupunktur 1 (12 timer) – e-learning (4 timer) og fysisk
kursus (8 timer)

Varighed: Kurset er på 12
timer

Øreakupunktur bruges ofte som supplerende redskab til
primære behandlingsformer.

Pris: 1.795,Max. 8 elever

Øret kan både benyttes som diagnoseredskab og som et
egentligt behandlingsområde.
Øreakupunktur kan fx. bruges som supplement til zoneterapi,
massage eller andre behandlingsformer eller som en
selvstændig behandling.
Du vil lære placering af punkter, indstik med nåle samt brug
af bl.a. magneter og øre frø.
Vi gennemgår bl.a.:
 Øreakupunktur kontra traditionel akupunktur.
 Ørets opbygning.
 Akupressur behandling af øret.
 Visuel diagnose.
 Forskellige nåle og redskaber.
 Faste systemer fx. rygeafvænning og
appetitregulering.
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Underviser:
Claus Olsen
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk



Punkter til smertebehandling og stress.

14 dage før kursusstart får du adgang til e-learning delen,
som er teori svarende til 4 timers undervisning.
Dette er selvstudie og vil blive afsluttet med en lille multiple
choise test, for at sikre, at du har læst og forstået materialet.
E-learning delen og testen kan laves flere gange, hvis du har
brug for det. Dette skal være gennemført inden vi mødes.
Når vi mødes, vil der komme spørgsmål til e-learning delen.
Resten af dagen bruges til praktiske øvelser.
Du vil efter dette kursus kunne bruge øreakupunktur i
forbindelse med den behandlingsform du allerede laver eller
som selvstændig behandling.
Første dag
29/03-2021 09:0015:00
Anden dag
12/04-2021 09:0015:00

Japansk ansigts akupunktur (12 timer) – Dagskursus
Med Japansk ansigts akupunktur kan vi gå ind og hjælpe med
at udglatte de rynker og poser som vi i nogle tilfælde kan
have svært ved at behandle med Japansk Lifting.

Varighed: Kurset er på 12
timer
Pris: 2.095,Max. 8 elever

Vi gennemgår de ansigts muskler vi kommer til at arbejde
med samt hvilke punkter der stikkes i.

Underviser:
Eva Olsen

Du lærer de forskellige nåle teknikker.
Du lærer at lave en hel behandling (45 min) som indeholder
elementer fra Japansk Lifting samt ansigts akupunktur.

Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Hvem kan deltage:
Kurset henvender sig til alle som allerede har taget Japansk
Lifting kurset. Du er altid velkommen til at kontakte os hvis
du er i tvivl om du kan deltage.
Første dag
07/04-2021 09:0015.00
Anden dag
21/04-2021 09:0015.00

Nakke massage (12 timer) – Dagkursus
Kurset er over 2 dage, hvor vi igennem teori og praksis, lærer
forskellige greb og metoder til, at løsne området
omkring nakken.

Varighed: Kurset er på 12
timer
Pris: 2.195,Max. 8 elever

Ud over musklernes turnus ved overspænding og
underspænding snakker vi om de psykiske aspekter, der
ligger i dem og om hvad der kan være årsagen til ubalancer
og omvendt hvad ubalancer kan blive/være årsag til.

Underviser:
Claus Olsen
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Første dag
08/04-2021 09:0015:00
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Japansk Lifting (12 timer) – Dagkursus
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Varighed: Kurset er på 12
timer

Anden dag
22/04-2021 09:0015:00

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.

Pris: 2.095,Max. 8 elever
Underviser:
Eva Olsen
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

15/04-2021 09:0017:00

Du skal have
gennemført
Øreakupunktur 1
eller lignende.

Øreakupunktur 2 (12 timer) - e-learning (4 timer) og fysisk
kursus (8 timer)

Varighed: Kurset er på 12
timer

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

Pris: 1.795,-

Du lærer brug af flere specielt udvalgte punkter på øret samt
brug af punkterne i 5-punkts akupunktur. Smertestillende
punkter generelt.
Vi kommer bl.a. igennem følgende:








Gennemgang og brug af bagsiden af øret.
Gennemgang og brug af zoner i ørets furer og
foldede linjer.
Gennemgang og brug af specielt udvalgte punkter på
Helex.
Testikler, æggestokke, prostata, livmoder, skede,
kønsorganer m.m.
0 – punkts teori og linje teori.
Allergi, depression, hud og immunforsvar.
Gennemgang og brug af punkterne i 5-punkts
akupunktur.
Smertestillende og regulerende punkter generelt.
Behandling af organzoner og de 5 elementer.
Behandling af sanserne og følelserne.
Cases og udfordringer fra din hverdag.






14 dage før kursusstart får du adgang til e-learning delen,
som er teori svarende til 4 timers undervisning.

Dette er selvstudie og vil blive afsluttet med en lille multiple
choise test, for at sikre, at du har læst og forstået materialet.
E-learning delen og testen kan laves flere gange hvis du har
brug for det.
Dette skal være gennemført inden vi mødes.
Når vi mødes svares på evt. spørgsmål til e-learning delen.
Resten af dagen bruges til mere teori, dialog og praktiske
øvelser.
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Max. 8 elever
Underviser:
Claus Olsen
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Du vil efter dette kursus kunne bruge øreakupunktur i
forbindelse med den behandlingsform du allerede laver.

05/05-2021 09:0015:00

Førstehjælp grundkursus kursus - 6 timer
Kursets formål er, at sætte dig i stand til at gennemføre
Hjerte-Lunge-Redning (HLR) på en bevidstløs voksen person,
uden normal vejrtrækning; både med og uden brug af en
hjertestarter (AED).
Herudover lærer du at handle hensigtsmæssigt ved akut
opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan
vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller
livstruende sygdomssituationer.

Varighed: Kurset er på 6
timer
Pris: 700,Max. 16 elever
Underviser:
Instruktør fra Life
førstehjælp.
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

05/05-2021 15:3018:30

Førstehjælp opdaterings kursus - 3 timer
Til dig der inden for de sidste 2 år har taget et førstehjælp
grundkursus.

Varighed: Kurset er på 3
timer
Pris: 400,-

Formålet med opdatering af førstehjælp ved hjertestop er, at
repetere og opdatere indholdet fra grundkurset.

Max. 16 elever
Underviser:
Instruktør fra Life
førstehjælp.
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Første dag
06/05-2021 09:0015:00
Anden dag
20/05-2021 09:0015:00

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,Max. 8 elever
Underviser:
Eva Olsen
Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

12/05-2021 09:0017:00

Du skal have
gennemført
Øreakupunktur 1
eller lignende.
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Øreakupunktur 2 (12 timer) - e-learning (4 timer) og fysisk
kursus (8 timer)

Varighed: Kurset er på 12
timer

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

Pris: 1.795,Max. 8 elever
Underviser:
Claus Olsen

Marts 2021

Du lærer brug af flere specielt udvalgte punkter på øret samt
brug af punkterne i 5-punkts akupunktur. Smertestillende
punkter generelt.

Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Vi kommer bl.a. igennem følgende:








Gennemgang og brug af bagsiden af øret.
Gennemgang og brug af zoner i ørets furer og
foldede linjer.
Gennemgang og brug af specielt udvalgte punkter på
Helex.
Testikler, æggestokke, prostata, livmoder, skede,
kønsorganer m.m.
0 – punkts teori og linje teori.
Allergi, depression, hud og immunforsvar.
Gennemgang og brug af punkterne i 5-punkts
akupunktur.
Smertestillende og regulerende punkter generelt.
Behandling af organzoner og de 5 elementer.
Behandling af sanserne og følelserne.
Cases og udfordringer fra din hverdag.






14 dage før kursusstart får du adgang til e-learning delen,
som er teori svarende til 4 timers undervisning.

Dette er selvstudie og vil blive afsluttet med en lille multiple
choise test, for at sikre, at du har læst og forstået materialet.
E-learning delen og testen kan laves flere gange hvis du har
brug for det. Dette skal være gennemført inden vi mødes.
Når vi mødes svares på evt. spørgsmål til e-learning delen.
Resten af dagen bruges til mere teori, dialog og praktiske
øvelser.
Du vil efter dette kursus kunne bruge øreakupunktur i
forbindelse med den behandlingsform du allerede laver.
19/05-2021 09:0017:00

Meridian og 5-elements kursus (24 timer) – e-learning (16
timer) og fysisk kursus (8 timer)

Varighed: Kurset er på 24
timer

Der undervises efter Claus’ egen bog Meridianer og de 5
elementer - let fortalt som udleveres på kurset.

Pris: 1.900,Max. 8 elever

Du lærer f.eks.:
Underviser:
Claus Olsen

Meridianer:
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De 12 meridianer + 2 ekstra, deres navne, placering
og tilhørsforhold til kroppens organer og væv.
Vi stedfæster hvor de er, og hvilken energetiske
retning og betydning de har.
Hvad du kan bruge dem til, og hvad de kan fortælle
dig.

Marts 2021

Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk




Hvilke muskler og ubalancer/sygdomme de er
tilknyttet.
Hvilke måder du kan behandle dem på.

De 5 elementer:






De 12 organer/meridianer placering i de 5
elementer.
Energetiske retninger til at behandle og
diagnosticerer efter.
Hvordan organerne arbejder i forhold til hinanden.
Hvordan følelser og tanker kan påvirke energien i de
forskellige organer.
Hvilken følelse, farve, lugt, smag, lyd, bevægelse osv.
der påvirker hvert enkelt organ.

21 dage før kursusstart får du adgang til e-learning delen,
som er teori svarende til 16 timers undervisning.
Dette er selvstudie og vil blive afsluttet med en lille multiple
choise test, for at sikre, at du har læst og forstået materialet.
E-learning delen og testen kan laves flere gange hvis du har
brug for det. Dette skal være gennemført inden vi mødes.
Når vi mødes, bruger vi tiden på spørgsmål, dialog og
praktiske øvelser.
2 weekender:
30-31/10-2021 09:0017:00
20-21/11-2021 09:0017:00

Ernæringsterapi (kost, ernæring og vitaminer) v/Frede
Damgaard (30 timer)

Varighed: Kurset er på 30
timer

I vores tid bliver vi bombarderet med forskellige budskaber
omkring kostens indflydelse på vores krop, vægt, helbred,
psyke og energi.

Pris: 4.700,-

Formålet med undervisningen i ernæringsterapi er, at den
enkelte studerende kan tilegne sig en basisviden i kost- og
ernæringsterapi, vitamin- og mineraltilskud samt få en klar
information omkring brugen af naturmedicin og introduktion
til de mest gængse urter.

Underviser:
Frede Damgaard

Modulet i ernæringsterapi er en fast del i Zoneterapeut- og
Kranio Sakral Terapeut uddannelsen, men kan også tilkøbes
af andre interesserede inden for komplementær behandling,
som ønsker en større indsigt og viden omkring kostens
indflydelse på krop og helbred.
Er du uddannet, kan kurset også bruges til efteruddannelse
og mulighed for RAB point.
OBS! kurset er for alle med interesse for kost og helbred.
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Max. 15 elever

Tilmelding:
www.dig-i-centrum.dk

Zoneterapeutskolen Dit Alternativ, Odense, Vestergade 39, 2, 5000 Odense C.

Se kursuskalender på www.ditalternativ.dk
Praktiske oplysninger
Mandag den 12/4 2021
Kl. 18.00 – 21.30

Kursus
Opdateringskursus Førstehjælp

Tilmelding
Tilmelding til:

Skal du ha opdateret din førstehjælp?

Dit Alternativ på mail: Tilmelding til
claus@ditalternativ.dk eller
30236164

Vi tilbyder 3 timers opdaterende
førstehjælpskursus.

Pris:
500 kr. for medlemmer
Tilmelding:
www.ditalternativ.dk
Torsdag den 24/6 2021
Kl. 18.00 – 21.30

Opdateringskursus Førstehjælp

Tilmelding til:

Skal du ha opdateret din førstehjælp?

Dit Alternativ på mail: Tilmelding til
claus@ditalternativ.dk eller
30236164

Vi tilbyder 3 timers opdaterende
førstehjælpskursus.

Pris:
500 kr. for medlemmer
Tilmelding:
www.ditalternativ.dk

Zoneterapeutskolen Logos, Frederiksgade 79, 1., 8000 Aarhus
Tilmelding vis www.zoneterapiskolen.dk, mail: janni.almosetoft@gmail.com, SMS: 22903054
Se kursuskalender på www.zoneterapiskolen.dk
Til dig der mangler et puff ind i zoneterapien - få fantastiske resultater!
Praktiske oplysninger
Fremmøde:

Kursus
Almosetoft ONLINE kurser

Tilmelding
Underviser:

Se hjemmeside på online
kurser

Tilbyder følgende kurser:

læs mere på
www.jannialmosetoft.dk

- Slut med hovedpine og søvnproblemer og
bliv detektiv i fem-element 20 RAB point
- Frekvens, Fokus og super effektive
teknikker der bare virker 10 RAB point
- Baby- og Børne zoneterapeut 10 RAB
point - Ansigts zoneterapeut 10 RAB point
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- Meridian massage i praksis 10 RAB point TKM Traditionel Kinesisk Medicin 10 RAB
point
- Flyt kvindens/pigens ubalancer og forstå
kvindekroppen holistisk 10 RAB point

WeCa Alternativ Skole og Uddannelsescenter, Christiansfeld
Grundoplysninger:
Tilmelding, som er bindende, senest 30 dage før kursusstart til skole@weca.dk.
Kursusbeløb skal indbetales samtidig med tilmelding på konto 2450 – 536 599 6859
med tydelig angivelse af afsender.
Evt. ratebetaling kan aftales ved telefonisk henvendelse til WeCa.
Er du genganger på et kursus, skal du kun betale 50 % af kursusprisen
Nu med mulighed for overnatning.
Praktiske oplysninger
Kurser
Tilmelding til WeCa
Vi starter nyt hold på zoneterapeutuddannelsen aftenhold 29. marts 2021 og daghold 6. august 2021.
Se mere på www.weca.dk
Hvis du kender en som kunne være interesseret, så er du meget velkommen til at videregive informationen.
Fremmøde:
Førstehjælp – Grundkursus og
Underviser:
Grundkursus:
Opdatering (3 RAB-timer)
Instruktør Søren Brummer
20. marts 2021 kl. 9-16
eller
Grundkursus omfatter førstehjælp
Pris:
27. november 2021 kl. 9-16
ved hjertestop inkl. hjertestarter
Grundkursus kr. 700,- inkl. forplejning
Opdatering:
samt introduktion til sygdomme
Opdatering kr. 375,- inkl. kaffe/te og
20. marts 2021 kl. 9-12
Opdatering omfatter førstehjælp
lidt sødt
eller
ved hjertestop inkl. hjertestarter
27. november 2021 kl. 9-12
Fremmøde:
31. marts 2021 kl. 10-16
eller
23. oktober 2021 kl. 10-16

Fremmøde:
1. maj 2021
Kl. 9-16
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Blindtegning, livsforvandling og
spiritualitet

Underviser Lars Lindhart Hansen
Pris: 1.400,- inkl. forplejning

Blindtegning viser din
energifordeling HER & NU og giver
et fantastisk overblik over de
temaer og processer, der er i gang
lige nu.
Denne dag vil tage udgangspunkt i
blindtegningerne, og alle deltagere
vil få tegnet deres tegning, og vi vil
gennemgå noget af teorien i,
hvordan man kan se forskellige
livstemaer i tegningerne – sådan at
du efterfølgende kan bruge dem,
for at se hvor dit ståsted er lige pt. –
se mere på www.weca.dk

Supervision for zoneterapeuter og
zoneterapistuderende
(7 RAB-timer)

Marts 2021

Vil d vide mere om Lars – så besøg
hans hjemmeside:
www.larslindharthansen.dk.
Du er også velkommen til at kontakte
ham, hvis du har spørgsmål.

Supervisor Margit Weidmann
Pris: 750,- incl. forplejning

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, fremlægge
cases, som ønskes belyst på flere
måder og sider, fremlægge faglige
udfordringer, udvikle dig som
zoneterapeut.
Fremmøde:
29. maj 2021 kl. 10-17
30. maj 2021 kl. 10-16

Fremmøde:
5.-6. juni 2021
Begge dage kl.9-17

Ordløs kontakt
Ordløs kontakt workshop er en
introduktion til, hvordan man kan
arbejde med kontaktfuld berøring,
meditativ fordybelse og positiv
visualisering.
Undervisningen består af korte
oplæg, guidede meditationer,
demonstrationer, gruppedialog og
en del arbejde i par ved briks.
Workshoppen henvender sig til
udannede behandler, der har lyst til
at arbejde med krop, kontakt og
fordybelse.
Sportsskade kursus (16 RAB-timer)
På kurset lærer du effektive
teknikker til afhjælpning af skader
og smerter i forbindelse med sport.

Underviser:
Gestaltterapeut og touching dialogue
teacher Stefan Green Meinel
Pris: kr. 2.800,- inkl. materialer og
forplejning
Medbring notesbog.

Underviser:
FDZ-zoneterapeut Frank Berger
Pris: kr. 2.800,- inkl. forplejning og
materialer

Vi gennemgår akut behandling af
skader og langtidsbehandling af
skader.

Fremmøde:
17.-18. maj 2021

Biopati for behandlere (16 RABtimer)

Begge dage kl. 9-17

Biopati er læren om
sygdomme/ubalancer og
dysbiosernes udviklingstrin.

Underviser:
Phytoterapeut, ernæringsterapeut
DET, biopat/naturopath Frede
Damgård
Pris: kr. 2.400,- inkl. forplejning og
materialer

Du lærer om: kostterapi,
vitaminterapi, mineralterapi,
regulationsterapi, symbioseterapi –
kombineret til en helhed i det
biopatiske regenerationsprogram.
Fremmøde:
1.-2. oktober 2021
3.-4. december 2021
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Klinikdrift, regnskab og
markedsføring for behandlere (30
RAB-timer)

Marts 2021

Underviser:
FDZ-zoneterapeut og konsulent
Hanne Møller

Alle dage kl. 9-16.30

På kurset lærer du og får indblik i
hvordan en klinik skal fungere som
et professionelt arbejdssted til gavn
for dig og dine klienter. Kurset er
for alle, der ønsker at starte egen
klinik og arbejde professionelt.

Pris: kr. 4.200,- inkl. forplejning og
materialer

Fremmøde:
4.-5. september 2021
25.-26. september 2021

Ernæringslære I (32 RAB-timer)

Underviser:
Frede Damgård, ernæringsterapeut,
phytoterapeut m.m.

Alle dage kl. 9-17

Du får en professionel indsigt i det
sidste nye indenfor
kost/ernæring/vitaminer og
mineraler.

Pris: kr. 4.800,- inkl. materialer og
forplejning

Indsigt i:
Allergi/intolerance overfor
fødevarer, som kan kræve nærmere
udredning hos læge, biopat,
kinesiolog eller ernæringsterapeut
Fremmøde:
9.-10. oktober 2021
13.-14. november 2021
Alle dage kl. 9-17

Ernæringslære II (32 RAB-timer)

Underviser:

På kurset får du en professionel
indsigt i det sidste nye indenfor
kost/vitaminer og mineraler.
Kurset er en overbygning på
ernæringslære I (grundkursus)
uanset hvor du har taget det og hos
hvem.

Phytoterapeut, ernæringsterapeut
DET, biopat/naturopath Frede
Damgård
Pris: kr. 4.800,- inkl. kompendium og
forplejning

Lær hvordan man kan påvirke
forskellige ubalancer, som
støtteterapi med ernæringsterapi
og udrensning samt supplement
med kost, vitaminer, mineraler,
urter, fedtsyrer og andre kosttilskud
i forhold til mange forskellige
sygdomme og ubalancer.
Fremmøde:
6.-7. november 2021
26.-27. februar 2022
26.-27. marts 2022
Alle dage kl. 9-17

Fremmøde:
20.-21. november 2021
22.-23. januar 2022
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Psykologi/kommunikation for
studerende og andre interesserede
(50 RAB-timer)
På grundkurset lærer du effektive
teknikker til at ruste dig mentalt til
dit fremtidige arbejde med
mennesker. Integration af den
grundlæggende psykologi. Træning i
kommunikation, terapeutrollen
m.m.
Masterclass – Avanceret
Zoneterapi (64 RAB-timer)

Marts 2021

Underviser:
Margit Weidmann, psykoterapeut,
supervisor, FDZ-zoneterapeut,
akupunktør og skoleleder.
Pris: kr. 4.500,- incl. materialer

Undervisere:
FDZ-zoneterapeut Frank Berger og

5.-6. marts 2022
30. april – 1. maj 2022
Alle dage kl. 9-17

På dette kursus udfordres og
inspireres du til at finde nye
muligheder og dybder i
zoneterapibehandlingerne.
Vi træner vore sanser, vi mærker os
selv og udvikler ”intuitionen” på
grundlag af vores faktuelle viden og
teoretiske grundlag. I behandlingen
opstår der nonverbal
kommunikation mellem klientens
fødder og terapeutens hænder
parallelt med en verbal
kommunikation. Dette er med til at
definere behandlingen, hvor vi giver
os fri til at følge hænderne, hvor de
søger hen på foden og lader
fingrene navigere i vævet, så det
åbner op for den visdom, som vi alle
besidder.

FDZ-zoneterapeut og
psykoterapeut/skoleleder Margit
Weidmann
Pris: k. 9.600,- incl. materialer og
forplejning
Se mere om kursets indhold på
www.weca.dk/kursustilbud

Lasota Terapi Akademi Fredericia/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 75915758 alle hverdage mellem 07:30-15:00
Lasota Terapi Akademi – Prangervej 111- 7000 Fredericia
Praktiske oplysninger
Kurser
Tilmelding
Også efteruddannelseskurser i Fredericia, Hobro og Hvidovre
Se de mere end 25 kurser vi har på hjemmesiden
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