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arbejdet videre med hver deres værktøjs-
kasse for at hjælpe sårbare børn og unge. 
Det er meget rørende fortællinger med 
anvisninger og erfaringer.

Endelig er der spændende rejse ind i 
inflammationens mystiske rige fra 
Touchpoint. Samt en konkret metode til 
afbalancering af immunforsvaret. God 
fornøjelse!

Med hjerte, hjerne og hånd, Anette

Vi vil nu i samarbejde med redaktø-
ren sætte dette arbejde i gang. 

Indtil da kan du i dette nummer få 
tips til, hvordan du får flere klienter på 
din briks. Halvdelen af jer, der mødte 
frem på generalforsamlingen, er fuldtids 
behandlere. I dette nummer får du tips 
til, hvordan du får mere ud af online 
markedsføring.

Glæd dig også til beretningerne fra to 
af vores zoneterapeut kolleger, der har 

Lørdag 11. marts afholdt ZoneConnec-
tion generalforsamling i Korsør. Det var 
på alle områder den skønneste dag, in-
denfor var 41 engagerede zoneterapeu-
ter samlet for at høre, hvad der rør sig i 
og udenfor foreningen. Det mere formel-
le kan du læse om i referatet andetsteds 
i bladet. Inspirerende var ikke mindst 
foredraget af Dorthe Lis Lindgaard-
Thomsen, som ZCT derfor har inviteret 
til at  fortælle endnu mere om naturens 
urter på årets netværksmøde 28. oktober 
- vest for broen - så sæt allerede nu kryds 
i kalenderen.

Pauserne på mødet foregik for de fle-
stes vedkomne udenfor, hvor solen og 
foråret havde bestemt sig for, at nu skul-
le det endelig være…  så der var varme 
og herlige solstråler til alle.

For bestyrelsen er generalforsamlin-
gen dagen, hvor vi har mulighed for at 
mødes med jer, det hele drejer sig om - 
selvom vi i bestyrelsen selv er aktive be-
handlere i hverdagen, er det vigtigt for 
os at høre, hvordan jeres hverdag ser ud, 
er der områder, hvor vi kan byde ind? 

Bladet læses i klinikkerne
I år havde vi valgt at sætte fokus på bla-
det, herunder udformet et lille spørge-
skema for at få et indblik i jeres brug af 
og ønsker til bladet. Resultatet fra besva-
relserne er i korte træk:
• Bladet læses af de fleste og flere læg-

ger bladet i klinikken.
• Specielt fagrelevante artikler, gerne 

teknikker, nye måder at behandle på, 
forskellige indfaldsvinkler til en speci-
fik lidelse efterspørges, gerne kombi-
neret med urter, kost osv. Den gode hi-
storie er godt læsestof.

• Langt de fleste ønsker at bevare et fy-
sisk blad, måske et eller to kunne ud-
sendes som PDF.
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Leder
den, der har salvie i sin have, kan ikke dø! 

det skulle være ganske vist, og de vise ord stammer 
fra ’salernoskolen’, der var førende inden for læge-
videnskab i det 7. århundrede.

navnet salvie kommer af det latinske ord salvare, der 
betyder i retning af “at helbrede”. salvie er også blevet 
kaldt Gudernes spise (ambrosia deorum). og har rigtig 
mange anvendelsesmuligheder.

der findes hundredvis af salviearter, lige fra den hallucinogene Hellig 
salvie (salvia divinorum) fra Mexico, til pryd-salvier. Mest relevant for Zone-
Connections læsere er dog lægesalvie (salvia officinalis).

det er en køn staude – halvbusk med grålig-blågrønne blade. der kommer 
omkring juni en mængde lilla blomster, der tiltrækker bier og sommerfugle 
m.m. den er egentlig stedsegrøn, men på vores kølige breddegradder, plejer 
den at smide bladene i april måned, hvorefter man bruger den næste måneds-
tid på at spekulere over, om den er gået ud, inden nye blade dukker op.

Medicinsk har salvie ry af at gavne fordøjelsen og dræbe både bakterier- og 
svampe. den modvirker diarre og hoste, stimulerer nerverne og er “blodren-
sende”. salvie hævdes at hjælpe mod uregelmæssig menstruation, træthed 
og problemer med overgangsalderen. Te hjælper mærkbart mod nattesved. 
salvie bruges som deodorant og mundskyllemiddel. Man kan sågar gnide 
tænderne med friske salvieblade, det renser. Udtræk farver håret mørkere. og 
så er salvie god mod forkølelse og lignende – på alle måder en urt, der fortje-
ner sit kælenavn. 

Vigtigt at vide er, at salvien indeholder mindre mængder et giftstof kaldet 
thujon, der gør, at man ikke skal overdrive brugen. der er mere thujon i plan-
ten, når den står i skygge eller vokser op ad brændenælder. 

Herlige  
solstråler til alle

”Gudernes spise”

Salvie

“Den, der har salvie  
i sin have, kan ikke dø”

Tak for flot fremmøde til generalforsamlingen
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forkromet løsning, det vigtigste er over-
skueligheden, og at de vigtigste spørgs-
mål bliver besvaret, så kunden umiddel-
bart bare kan booke en tid.”

Det skal hjemmesiden kunne
På hjemmesiden skal du som klinik inde-
haver besvare følgende: 
• Hvad: Hvad er det du tilbyder? Forklar 

principperne, effekten, og hvordan det 
føles.

• Hvem: Hvem tilbyder du det til. Børn, 
voksne, ældre eller folk med bestemte 
symptomer?

• Hvor: Hvor giver du behandlingerne?
• Hvor meget: Hvad koster det, og hvor 

mange behandlinger skal jeg regne 
med som klient?

• Hvordan: Hvordan booker jeg en tid, 
og hvordan betaler jeg?

Langt mere end et visitkort
Derudover er det rigtig fint at have nogle 
klientudtalelser og cases på siden. Og 
det er helt ok at bruge de personer, du 

native verden, når der har været brug for 
det. Nu arbejder hun med at hjælpe be-
handlere med at få en sund og sjov for-
retning.

Ingen genveje til succes
”Konkurrencen er barsk, og der er ingen 
nemme veje til succes. Medmindre du 
kommer fra en baggrund indenfor salg 
og markedsføring, kan det være en god 
investering at tage et kursus i markeds-
føring”, siger Helle Buttrup.

For det kan være helt uoverskueligt at 
se, hvor man skal starte og begynde. Der 
er rigtig mange ting at lære for at kom-
me igennem den første svære opstarts-
periode. Og at holde indtjeningen stabil 
er et kapitel for sig.

Lær det selv – og spar penge
Heldigvis er det ikke umuligt at lære det, 
der skal til, for at få den klinik, man 
drømmer om. 

”Men du skal tage en alvorlig beslut-
ning om, at du VIL lære det”, siger Helle, 
der ofte har set behandlere griber til dét, 
der umiddelbart synes oplagt – nemlig 
lokalavisen, hvor man kan forsøge sig 
med en annonce eller to. 

”Det giver desværre sjældent ret me-
get og kan være dyrt, og så står man der 
med tomme lommer, helt modløs. Jeg vil 
i stedet foreslå, at du går online og bru-
ger nogle af alle de effektive metoder, 
der findes her”, siger Helle. 

Stort set alle mennesker er på nettet i 
dag, og alle googler på livet løs, så i første 
omgang er det godt at få en hjemmeside.

”Det behøver ikke at være nogen stor 

Hvordan får jeg en god indtægt?
”Mange af jer, tager jeres zoneterapeut-
uddannelse uden at tænke over, hvordan 
klienterne skal finde frem til netop jeres 
klinik”, siger Helle Buttrup. 

”Først når uddannelsesbeviset er i hus 
melder spørgsmålet sig: Hvordan får jeg 
mine første kunder på briksen, hvordan 
skaber jeg en klinik, der løber rundt og 
helst også giver en god indtægt?”

Hvordan man får succes online ved 
Helle en del om. Til gengæld vidste hun 
ikke noget om zoneterapi, da hun højgra-
vid sloges med en bækkenløsning, der 
invaliderede hende i irriterende grad.

”Jeg var ved at få pip af ikke at kunne 
skynde mig de sidste få meter til bussen, 
der kunne køre for næsen af mig om 
morgenen. Det gjorde helt urimeligt 
ondt. Og så en dag kiggede jeg op og op-
dagede, at der lå en zoneterapeut lige på 
den anden side af vejen.”

Her lagde Helle sig på briksen – the 
rest is history. Bækkenløsningen kom 
under kontrol. Helle glemte aldrig ople-
velsen og har siden sværget til den alter-

deres website. I dag har Helle fem øvrige 
kvinder med hver deres speciale tilknyt-
tet virksomheden. 

Tilsammen udgør de et team beståen-
de af ”virtuelle marketingengle” med 
hver deres særlige speciale og disciplin, 
som for eksempel onlinebooking og sø-
geoptimerede webtekster. 

fra marketingspecialist Helle Buttrup. 
Fra sin bolig få kilometer fra Slagelse 

har Helle drevet sin rådgivningsvirksom-
hed PraktiskPraksis siden 2013 med for-
kærlighed for behandlere, terapeuter og 
coaches. 

Ikke så få massører og zoneterapeuter 
har derfor Helle som fødselshjælper på 

Det er ikke længere nok at gå ned og 
hænge en seddel op i Netto, hvis du ger-
ne vil have kunder i din klinik. 

Det kan du også gøre, men stort set al-
le er på nettet i dag. Alle googler på livet 
løs, og derfor er du nødt til også at være 
online, hvis du vil findes. Online – plus 
offline er det optimale mix, lyder rådet 

Tema: Online Markedsføring

Af: Helle Buttrup/Mette Andersen

Bookingsystem
Folk er online på alle tidspunkter af døgnet, men øn-
sker ikke at ringe til dig klokken 24 om aftenen. derfor 
er online booking godt for forretningen.

Vigtigste egenskaber er:
Gå efter et system, hvor folk ikke skal oprette et bru-
gernavn for at booke en tid. det er gammeldags og 
besværligt. det skal være let for klienten, så han eller 
hun ikke bliver utålmodig. Easyme.dk kan anbefales. 

Tip: Tag imod betaling med kort og bed om pengene, 
når klienten bestiller tid. så slipper du for ærgerlige 
udeblivelser.

Hjemmeside
Alle søger på nettet, og skal du findes via google, skal du have en hjemmeside.

Vigtigste elementer er:
At du vælger et ”søgemaskinevenligt” system og får skabt nogle tekster, der 
bliver fundet af Googles søgemaskiner. det kræver en særlig måde at skrive på, 
hvor du anvender de væsentligste ord på bestemte måder. Ellers kommer 
hjemmesiden ikke frem, når en klient søger på symptomer eller på zoneterapi 
+ den by, han eller hun ønsker at finde en terapeut i. 
det er vigtigt med læsevenlige tekster med fokus på klientens behov, og det er 
en rigtig god idé med klientudtalelser. 

Tip: du behøver ikke et dyrt design. Fokuser på enkelthed og overskuelighed. 
WordPress er et godt system, da det er fleksibelt og ikke koster månedsgebyr.

Det vigtigste, du skal vide om online markedsføring

Få succes online
Der er 1000 ting, du kan gøre for at skabe opmærksomhed  

omkring din klinik. Hvad skal du vælge? Her får du en en guidet  
tur rundt mellem nogle af de mange værktøjer 

”Stort set alle er på 
nettet i dag, og alle 
googler på livet løs. 

Så skal du findes, 
skal du have en 
hjemmeside.”
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”Hvis du i stedet siger til din klient, at 
de skal regne med et vist antal behand-
linger og så tilbyder dem en pakke med 
flere behandlinger til let nedsat pris, så 
gør du både klienten og dig selv en tje-
neste”.

Få altid en ny tid i kalenderen
Sørg altid for at give klienten en ny tid, 
inden hun eller han går hjem. Dels er det 
rart for klienten at kunne planlægge og 
ikke pludselig stå i en situation, hvor be-
handleren pludselig ikke har en tid, fordi 
kalenderen er booket op. Dels er det rart 
for dig – så du netop får fyldt din kalen-
der.

Markedsfør dig meget fra start
”I begyndelsen skal du gøre mere for at 
få fyldt op i din klinik. Det er indlysende, 
men alligevel godt at skrive sig bag øret. 
Mange glemmer det, og så kan det føles 
overvældende med alt det, der skal gø-
res. Men det kan sammenlignes med at 
skulle dyrke en køkkenhave. Der skal gra-
ves, sås og luges, før du kan høste. Næste 
år er det lidt nemmere, og du finder ud 
af, hvad der virker godt for dig. Så hæng i 
- og fokuser på at markedsføre dig godt 
og meget, så skal du nok komme godt fra 
start.”

Forkerte valg koster dyrt
Hvor meget er meget? Her er Helles bud: 
”Regn med at bruge 10-20 procent af 
din ønskede omsætning på markedsfø-
ring i den første tid - og lær at gøre det 
rigtigt ved at tage nogle kurser eller få 
hjælp til det. 

At kludre og træffe forkerte valg ko-
ster både penge og tid. Klienterne skal 
nok dukke op – men desværre sjældent 
af sig selv”.

En god strategi kan være at bruge di-
ne kundereferencer og historier som op-
slag og reklamer. Dem elsker folk at læse 
og det giver god troværdighed for, at du 
er dygtig.

Lad være med at dumpe prisen
Helle har set en del behandlere falde i 
fælden med at dumpe prisen, fordi de 
tror, at det så er lettere at få kunder. 

”Problemet er bare, at det for det før-
ste er meget utilfredsstillende ikke at få 
sit arbejde ordentligt betalt. For det an-
det er der intet overskud tilbage at bruge 
på markedsføringen eller til at få hjælp 
med at sætte en hjemmeside op.”

Helles råd er derfor at tage det samme 
- eller mere - end de umiddelbare kolle-
ger i området. 

”Det kan føles skræmmende, men det 
er noget du må overvinde hvis du vil ha-
ve en fornuftig indtjening”

Tilbyd pakker og klippekort
”Rigtig mange behandlere bryder sig ik-
ke om at fortælle klienten, at de nok har 
brug for mere end én behandling. Men 
som zoneterapeut ved du godt, at krop-
pen har brug for støtten igennem en pe-
riode for at overkomme de ubalancer, 
den har haft igennem længere tid.”

behandlede, mens du uddannede dig.
”Altså, beslut dig helhjertet for at få 

bygget en hjemmeside, der virker som 
den skal – og beslut dig for, om du vil gø-
re det selv eller du vil have hjælp til det. 
En hjemmeside er en investering i din 
fremtidige indtjening. Det er langt mere 
end et visitkort”, siger Helle.

Annoncér for at få kunder
Fra din hjemmeside er oppe til der be-
gynder at komme kunder via google, kan 
der godt gå lidt tid. Så det er en god idé 
at annoncere specielt i begyndelsen. Her 
er Facebook og Google gode steder. For-
delen ved at lave online annonceringer 
er mange. Ifølge Helle er det både mere 
effektivt og billligere end at købe en an-
nonce i en lokalavis.

”Når du annoncerer kan det være en 
rigtig god idé at give et tilbud med en 
tidsfrist. Det kan for eksempel være, at 
folk skal skrive sig op til et nyhedsbrev 
for at få 20 procent rabat på første be-
handling eller få et kosttilskud som bo-
nus, når de booker før en bestemt dato”.

Lav en firmaside på Facebook
At annoncere enten på Facebook eller 
Google er også noget du bliver nødt til at 
lære. Men du behøver ikke hyre et dyrt 
reklamebureau til det. Tag et kursus be-
regnet til din type service og sæt det op 
selv, lyder Helles råd.

Start med at lave en firmaside på 
Facebook. Utroligt mange mennesker er 
på Facebook, og du kan både få henven-
delser og anmeldelser på din firmaside. 
”En Facebook firmaside fungerer som 
din reklamekanal, og når du lærer at 
bruge den rigtigt, vil du opdage at du 
kan høste mange nye kunder via Face-
book”, siger Helle.

Nyhedsbrev
i modsætning til hvad mange tror, handler det ikke om at skrive noget 
”nyt” ud hele tiden. det hander om at kommunikere din service og dine 
tilbud. At have et nyhedsbrev kan betyde utroligt meget for, at du har 
et stabilt kundeflow. 

Bedste systemer er:
• Mailchimp er på engelsk. Her kan du skabe meget flotte nyhedsbreve.
• Easyme er på dansk. Her skaber du simple, men rigeligt fine nyhed-
breve.

Tip: sæt en boks med tilmelding til nyhedsbrev på din hjemmeside. det 
samme gør du på Facebook. spørg altid nye klienter, om de ønsker at 
modtage nyhedsbrevet, eventuelt allerede når de booker en tid på 
hjemmesiden.

Om Praktisk Praksis
Praktisk Praksis hjælper behandlere og terapeuter 
med at få nem og effektiv online markedsføring. 

Virksomheden består af seks kvinder med hver de-
res speciale indenfor online markedsføring.

Virksomheden tilbyder både online undervisning 
og teknisk og supporthjælp til opsætning af dine 
online systemer og markedsføring. Vil du vide mere 
om Helle Buttrup, kan du kontakte hende her:

www.praktiskpraksis.dk 
Telefon 53 34 21 49
Email: helle@praktiskpraksis.dk

Salgspsykologi
du behøver ikke en phd i salg for at få en 
god zoneterapipraksis. Men det er faktisk 
en rigtig god idé at uddanne dig en lille 
smule i salg og markedsføring. 

Udover at tilbyde en pragtfuld behandling 
er der nogle vigtige grundprincipper om 
kundekontakt og service, der kan hjælpe 
dig med at få trofaste, glade kunder, der 
kommer igen.

Få adgang til 1 times gratis online fore-
drag om markedsføring og salgspsykologi 
for behandlere på bit.ly/praktiskzone.

Sociale medier
sociale medier er geniale at markedsføre sig på, fordi det er 
dér folk er meget. Facebook vil nok være dit mest oplagte 
valg.

Vigtigste tiltag er:
• opret en firmaside med grundoplysningerne som pris, ti-
der, og kontaktoplysninger. 
• du kan modtage anmeldelser og beskeder via Facebook  
– vær i dialog, følg med.
• opret annoncer for din service via Facebook og få en hurtig 
opstart.

OBS: du får brug for at lære at bruge Facebook rigtigt. Tag et 
kursus, som er beregnet til din type virksomhed. 

”Dine kunder elsker 
at læse om andre 

kunders oplevelser, 
det giver god  

troværdighed.”

Lad dine klienter give dig stjerner

Trustpilot er ikke kun for det jakkeklæd-
te erhvervsliv. Når klienter har haft en 
god oplevelse på briksen, er det rart at 
kunne høste den anerkendelse, mange 
gerne vil give

Du kender sikkert de grønne stjerner 
fra når du bestiller varer online. Bruger-
anmeldelser kan du imidlertid også an-
vende i din klinik. Trustpilot er et online 
community, hvor forbrugere og virksom-
heder kan anmelde deres købs- og ser-
viceoplevelser. 

Gå i dialog
”Uanset, om man er en stor eller lille 
virksomhed, vil ens kunder have en me-
ning og snakke om én. Det gælder både 
offline og online. Og hvis man som be-
handler vil indgå i den dialog, er det op-
lagt at gøre det via online brugeranmel-
delser”, forklarer Trustpilots kommuni-
kationschef Alexander Tolstrup.

Ros når længst online
Det er der allerede mange virksomheder, 
der gør i dag. Undersøgelser har vist, at 
en stor andel af kunder har lige så stor 
tillid til online brugeranmeldelser som 
til personlige anbefalinger. Den geogra-
fiske rækkevidde er blot meget større. 
Præcis hvor mange RAB registrerede be-

handlere, der anvender løsningen, har 
Trustpilot imidlertid ikke tal på.

Enhver klinik eller behandler kan gra-
tis oprette en profil, som blandt andet gi-
ver mulighed for at sende anmeldelses-

invitationer til klienter. Man kan vælge 
at modtage en notifikation, hver gang en 
kunde skriver en anmeldelse og dermed 
svare på de forskellige udsagn. Det er en 
rigtig god måde at komme i dialog og 
bevare kontakten til klienten.

Vis stjernerne
Hvis du hen ad vejen ønsker at engagere 
dig mere, kan du tilkøbe forskellige eks-
tra services som automatisk afsendelse 
af invitationer og mulighed for at vise en 
TrustScore. På den måde viser du kvalite-
ten af dine behandlinger. Og det er no-
get der virker på hjemmesiden.

Her opretter du dig gratis:
dk.business.trustpilot.com.

Uanset om din klinik er stor eller lille har dine 
klienter en mening og vil alligevel snakke om 
deres oplevelser. Brug det i din markedsføring

”Gå i dialog med dine 
klienter om deres op-

levelse på briksen.”
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Generalforsamling i ZCT blev 
endnu engang til et hyggeligt 
træf, hvor samtalerne flød,  
førstehjælpen blev genopfrisket 
og velfortjente sejre fejret

med mere tilgang end afgang. Bestyrelsen har holdt netværks-
møde i Holbæk, og Anette Hansen og Anne-Mette Duelund har 
deltaget i dialogmøder med repræsentanter fra akupunktører. 
KST’er og massører om blandt andet meritregler og oversigt 
over hvilke skoler og uddannelsessteder, de enkelte foreninger 
har godkendt

Sejre og samarbejder
Fire bestyrelsesmøder er det blevet til. Her har det været drøf-
tet, hvordan ZCT har kunne påvirke den fagpolitiske agenda, og 
indsatsen har båret frugt. SA bliver atter til RAB, en sejr, som en 
tilfreds bestyrelsen kan fejre efter intensivt lobbyarbejde. 

Hver anden på  
generalforsamlingen  
er terapeut på fuldtid

For anden gang lagde Hotel Jens Bagge i Korsør rammen for 
årets genereralforsamling i ZCT. Bestyrelsen havde sat stævne, 
og der var ikke så få positive emner på dagsordenen. Blandt an-
det at medlemstallet er stigende, at SA snart er fortid, og at 
Sundhedsstyrelsen har lanceret en ny spændende webportal, 
hvor ZCT’s medlemmer skal optræde på en behandlerliste, som 
alle danskere kan tilgå. 

Endelig kom den bekræftende oplysning, at halvdelen af de 
fremmødte lever fuld tid af deres egen klinik.

Formand Anette Hansen bød velkommen og under Anne-
Mette Duelunds ledelse blev bestyrelsens beretning aflagt og 
vedtaget. Medlemstallet i ZCT blev i 2016 fastholdt – endda 

Er dine data  
korrekte på www.zct.dk?

Med www.srab.dk er der nu en ny platform for og  
om alternativ behandling. Alle RAB registrerede  

terapeuter bliver at finde på denne side. I skrivende  
stund er vi i gang med at færdiggøre og indsende  

vores medlemsliste, det er derfor meget vigtigt 
at du tjekker på www.zct.dk, kliniklisten og ser om  

alle dine data er korrekte. Hvis ikke, så giv  
besked på info@zoneconnection.dk

Netværksmøde  
vest for broen til oktober

Sæt kryds i kalenderen. 28. oktober afholdes  
netværksmøde for alle interesserede zonetera-  

peuter, Dorthe Lis Lindgaard-Thomsen vil fortælle 
 om urter fra husapoteket samt meget andet  

(se blad 1.17).
Mødet afholdes vest for broen, vi vender  

tilbage med lokalitet senere.  
Tag din kollega under armen,  

alle er velkomne.

Næste års  
generalforsamling

Næste års generalforsamling er plan- 
lagt til 10. marts 2018, igen med mulig- 

hed for at opdatere 1. hjælp, samt 
spændende foredrag, kom og mød 

bestyrelsen og dine kollegaer. 

ZCT har gennem de seneste seks år haft et nært samarbejde 
med FDZ om godkendelse af efteruddannelseskurser samt god-
kendelse af kursusudbydere. Disse regler er revideret pr. 1. ja-
nuar 2017 og generalforsamlingen blev mindet om, at reglerne 
kan ses på www.zct.dk. 

Også samarbejdet med Mølholm Sundhedsforsikring har 
optaget bestyrelsen i årets løb. Der arbejdes fortsat for at skabe 
bedre vilkår.

Alle skal kunne finde ZCT-behandlere 
Formanden kom i sin beretning ind på den nye hjemmeside, 
som Sundhedsstyrelsen har lanceret for alternative behandle-
re, som en ny generation af VIFAB. Siden hedder www.srab.dk, 
og ZCT leverer på tiden informationer ind, så alle medlemmer 
kommer på behandlerlisten.

I oktober 2017 er der ICR kongres i Taiwan, og generalfor-
samlingen tog imod Leila Eriksens tilbud om at være koordina-
tor. På www.zct.dk kan man finde en oversigt over fremtidige 
kongresser. 

Etisk Råd har i årets løb ikke haft brug for at kigge medlem-
mer af ZCT efter i sømmene, fortalte Anette Hansen, der afslut-
tende kunne lade regnskabet præsentere: 11.353 kroner i over-
skud, hvilket generalforsamlingen var tilfreds med. 

Generalforsamlingen besluttede, at kontingentet bliver fast-
holdt i 2017.

Nyt fra bestyrelsen

Valg af bestyrelse og  
tillidsposter 2017
Bestyrelsen:
Formand: Anette Hansen (ikke på valg)
Næstformand: dorthe Lambæk (på valg, genvalgt)
Anne Mette duelund (ikke på valg)
Aase Linnea Pilgaard Christensen (ikke på valg)
sanne Andersen (på valg, genvalgt)

Suppleanter:
Lena Rasmussen (på valg, genvalgt)
Tascha Charlotte Vestfred (på valg, genvalgt)
Gitte Vagner (på valg, genvalgt)

Revisor:
Torben korup fra dansk Revision Århus valgt

Repræsentant til Etisk Råd:
Formand: Anette Gammelgaard (ikke på valg)
Allan dresling (på valg, genvalgt)
Hanne Møller Jakobsen, valgt
Suppleant: Ebba Thomsen (på valg, genvalgt)
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der på at psykiske temaer som vrede og 
ensomhed (måske grundlagt i barndom-
men), chok, sorg og andre kraftige på-
virkninger kan være en medvirkende 
faktor ved en inflammatorisk krop? 
Forskningsfeltet psykoneuroimmunolo-

gi er stadig under udvikling men me-
get spændende at følge.  

 
Jordforbindelse

Helt ny forskning vi-
ser, at en effektiv vej 
til regulering af krop-
pens inflammations-
proces er en så sim-

pel ting som jordfor-
bindelse. Når kroppen 

er i elektrisk kontakt med 
jorden optages frie elektro-

ner, der virker antioxiderende og 
neutraliserer frie radikaler.

Pattedyrs immunsystem blev udvik-
let i en tid hvor dyr - og senere menne-
sker - gik barfodede og sov i direkte kon-
takt med jorden. 

Så måske er vi indrettet til at opsuge 
frie elektroner fra jordoverfladen for at 
holde inflammationsprocesserne i skak. 
I dag er de fleste mennesker isoleret ef-
fektivt fra jorden med gummisåler, 
trægulve, tæpper, osv.

En halv time om dagen
Hvis man bliver ”jordet” i mindst en halv 
time om dagen har det stor gavnlig ef-
fekt på inflammation. Man kan stå/sid-
de med bare fødder på en græsplæne, 
cement og beton har også en vis led-
ningsevne og allerbedst er en svømme-
tur i saltvand.

Klimaet og andre praktiske forhold 

regulator af inflammation. Det er vel-
kendt at færre kulhydrater, færre mæl-
keprodukter og mere fisk er en god ide, 
men her vil vi nævne tre faktorer som 
måske er mindre kendte.   

Variation er et nøgleord. Hovedparten 
af vores mad består af ganske få fø-
deemner, og det viser sig at 
immunsystemet kan bli-
ve trigget, hvis det kon-
stant udsættes for de 
samme fødevarer. 
Det interessante er 
at det også gælder 
selv om det er su-
persunde madvarer. 
Især morgenmaden og 
i nogen grad frokosten 
er hos mange mennesker 
den samme hver dag. Det er en 
god ide at have mindst tre forskellige va-
riationer til ugens syv dage. 

Gluten er en anden faktor som hos 
mange virker proinflammatorisk. En 
fremgangsmåde kunne være at tage en 
måned fri for gluten og derefter spise 
mindre brød og kun hver anden dag så 
kroppen får dage uden gluten. 

Denne regel om dage helt fri for de 
mest brugte fødeemner kan kroppen i 
øvrigt godt lide.

Fedt er en særdeles vigtig faktor til re-
gulering af inflammation. Masser af fisk, 
nødder, avokado etc. og gerne et par spi-
seskefulde hørfrøolie om dagen.

Psyken
At psyken påvirker vores helingsevne er 
ikke ukendt. Herhjemme er især neuro-
psykolog Bobby Zachariae kendt for 
forskning i emnet. Der er meget, der ty-

nem. Forskellige toksiner kan lække ud 
fra området og skabe en irritation, der 
skaber yderligere inflammation – og en 
ond cirkel er startet, som afhængig af 
personens stærke og svage sider kan ud-
vikle sig til så tilsyneladende forskellig-
artede tilstande som diabetes, bronkitis, 
astma, kroniske tarmlidelser, åreforkalk-
ning, Alzheimer’s, leddegigt, sclerose, 
kræft og meget mere.

Medicin mod inflammation
Inflammation er blevet et af de varmeste 
emner i medicinsk forskning, drevet af 
den tillokkende tanke at man måske kan 
udvikle nye medikamenter der bekæm-
per inflammation generelt. Det er jo me-
get enklere end at udvikle specialiseret 
medicin mod diverse kroniske sygdom-
me, og hidtil har det da heller ikke været 
særligt succesrigt.

Men som holistiske behandlere bør 
vores fokus være grundlæggende ander-
ledes. Det handler ikke om at ”bekæm-
pe” inflammation, det handler om at 
prøve at forstå hvorfor inflammationen 
er løbet af sporet og hjælpe immunsy-
stemet med at finde en bedre balance.

Lever vi for sterilt?
Hvorfor bliver inflammation, som er en 
af vores bedste venner, nogle gange til 
vores værste fjende? Kan man forestille 
sig at vores kroppe set i et evolutions-
mæssigt perspektiv er blevet ofre for de-
res egen succes? 

Vores art udviklede sig blandt andet 
på grund af sin evne til at bekæmpe in-
vaderende mikroorganismer. 

Lever vi nu i så forholdsvis sterile om-
givelser sammenlignet med tidligere ti-
der, at immunsystemet i virkeligheden 
er overdimensioneret, og har så lidt at la-
ve at det af og til reagerer mod os selv?

Hvad afbalancerer  
inflammationen? 

Kost
Det ser ud til at mange af de typiske in-
gredienser i den vestlige livsstil – stort 
forbrug af sukker og mættet fedt, be-
grænset motion – virker fremmende på 
inflammationsprocesserne.

Hvad vi spiser er måske den vigtigste 

om at afslutte inflammationen ikke når 
frem, måske dannes der for mange frie 
radikaler og/eller der er ikke nok antioxi-
danter til at neutralisere dem. Nogen 
gange forbinder nedbrydningsproduk-
terne sig med proteiner i bindevævet og 
danner en barriere omkring inflammati-
onen. 

Når processen bliver indkapslet på 
denne måde, er der stor fare for, at den 
bliver kronisk, fordi immunceller og sig-
nalstoffer har svært ved at trænge igen-

stopper produktionen af frie radikaler og 
et eventuelt overskud neutraliseres af 
kroppens naturlige antioxidanter.

Inflammation som fjende
Af og til løber inflammationsprocessen 
af sporet og forsætter meget længere, 
end der er brug for og breder sig uden 
for det oprindeligt skadede område. Der 
er flere teorier om mekanismerne, må-
ske går der noget galt i kommunikatio-
nen mellem immuncellerne så signalet 

Hvad har en splint i fingeren eller et sår 
på foden at gøre med risikoen for at ud-
vikle Alzheimers, få et hjerteanfald eller 
pådrage sig kræft i tyktarmen? 

Mere end de fleste tror! I takt med at 
man får mere og mere viden om årsa-
gerne til disse og mange andre alvorlige 
sygdomme, viser der sig en kobling til 
vores gamle aforsvarsmekanisme; in-
flammation – den samme biologiske 
proces der får vævet omkring en splint 
til at blive rødt og en skadet fod til at hæ-
ve. Beviserne på en sammenhæng tår-
ner sig op og begynder radikalt at ændre 
synet på, hvorfor vi får kroniske sygdom-
me.

Inflammation som ven
Når der opstår skade i et væv, uanset om 
den er stor eller lille, starter der altid en 
inflammation. Det er en nødvendig del 
af kroppens selvreparation. De skadede 
celler frigiver stoffer, som aktiverer en 
kaskade af begivenheder og giver de 
klassiske tegn på inflammation: Varme, 
rødme, hævelse, smerte og evt. funkti-
onsnedsættelse. Lokale immunceller ak-
tiveres og tilkalder flere, kapillærerne 
bliver mere gennemtrængelige og der si-
ver væske ud i vævet. Beskadigede vævs-
rester opløses og fjernes og genopbyg-
ningen starter.

De stoffer, der er ansvarlige for ned-
brydning af de ødelagte celler, er de så-
kaldte frie radikaler, som er positivt lade-
de ioner med stor evne til at bryde kemi-
ske bindinger. Når processen er færdig, 

inflammation
– kroppens ven og fjende
Inflammation er blevet et af de varmeste emner i medicinsk forskning. 
Som holistiske behandlere handler det om at forstå, hvorfor inflamma -
tionen løber af sporet og hjælpe immunsystemet med at finde en  
bedre balance

Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen

Fig. 1: En neutrofil granulocyt udsender cytokiner som tilkalder forstærkning

fig.2 
Fedt er en vigtig faktor til regulering af inflammation. 
Masser af fisk, nødder, avokado etc. og gerne et par 
spiseskefulde hørfrøolie om dagen.

”det interessante er at det 
også gælder selv om det er 

supersunde madvarer. 
især morgenmaden er hos 

mange mennesker den  
samme hver dag. ”
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som 46-årig fik Lise Baumann diagnosticeret bronkiektasi, en uhelbredelig 
lungesygdom. Hun stod midt i livet med tre børn, mand, hus og karrierejob 
- og gik i chok. Hun tog kampen op. i dag lever hun et liv uden medicin fyldt 
med autentiske mennesker og dejlige oplevelser.

”Uanset om man har en sygdom, er blevet fyret eller står midt i en skils-
misse, er overvægtig eller deprimeret - så er der kun én vej: At tage An-
sVAR for sit liv. Hele vejen rundt”. ‘Farvel til diagnosen’ er en e-bog.

skub offerrollen ud af dit liv og inspirerer dine ZCT-kolleger 
med din indsigt! Mail en kort fortælling til: 

zoneconnection@gmail.com. 

Vi trækker lod og mailen e-bogen direkte til dig, hvis du 
vinder. Udover at skrive bøger er Lise oversætter og 
mentor og hjælper mennesker i vanskelige situationer. 

Se mere påwww.justbreathe.dk

Fede juicer til Carina
Vinder af konkurrencen fra seneste nummer af  
ZoneConnection blev medlem Carina Wichmann, 
fra klinikken ZoneC i Værløse. 

Carina har sendt os opskriften på en ‘glowing’ 
sundhedsdrik, der giver fri-
ske kinder og udrenser både 
hud og fordøjelsessystem.

kom én citron, en mindre 
ingefær, to små håndfulde 
spinat, en håndfuld spinat, 
fire spiseskefulde bladselle-
ri, 1 spsk persille og en agurk 
i en juicer. Mums! 

• Fordi teknikken gøres så langsomt er 
den i høj grad en energiteknik, som 
kræver fuld opmærksomhed og foku-
sering.
Tilsvarende kan man bruge teknikken 

til alle mulige andre inflammerede om-
råder og den har også vist sig effektiv 
som smertestiller.

Referencer
James Oschman: Seminar, september 2010, 
København.
Candace Pert: Molecules of Emotion: The 
Science Behind Mind-Body Medicine, Simon 
& Schuster, 1999.
Mia Damhus, Center for Ernæring og Terapi, 
www.cetcenter.dk
Clinton Ober: Earthing, Basic Health Publi-
cations, 2010 www.earthinginstitute.net
Lee Anthony Taylor: Effective Reflexology -  
A Practitioner’s Guide, Effrex Publications 
2004.
Lee Anthony Taylor: Effective Reflexology - 
The Way Forward, Effrex Publications 2009
www.effectivereflexology.com

Touchpoint tilbyder efteruddannelse for  
zoneterapeuter – se vores kursuskalender på 
http://www.touchpoint.dk

• Begynd så en langsom, gradvis æn-
dring af trykkene, så trykket lettes på 
binyren samtidig med at det øges på 
bronkierne. 

• Det skal gå virkelig langsomt, så hele 
pumpebevægelsen varer 30 sekunder. 

• Gå så ligeså langsomt (30 sek.) tilbage 
til maks tryk på binyrer og let berøring 
af bronkiezonen.

• Man kan gentage et par gange og så 
ændre zoner så man gør det tilsvaren-
de på de modsatte fødder.

kan selvfølgelig gøre det svært, men al-
ternativt kan man anskaffe sengelinned 
med indvævede sølvtråde eller elektrisk 
ledende måtter til at lægge under skrive-
bordet, som så forbindes med en jordfor-
bindelse i huset, eller direkte til et spyd 
der stikkes i jorden.

Jordforbindelse er en (gen)opdagelse 
som vi helt sikkert vil høre meget mere 
til i fremtiden. 

Zoneterapi med binyrepumpen
Zoneterapi er en oplagt metode for at 
hjælpe kroppen med at afbalancere im-
munresponset. Man kan bruge mange 
indfaldsvinkler og inddrage mange for-
skellige zoneområder.

Her vil vi vise en teknik udviklet af 
den engelske zoneterapeut Lee Anthony 
Taylor kaldet ”binyrepumpen”.

Binyrebarken producerer hormoner, 
der virker dæmpende på inflammations-
processerne, så det kan være en god idé 
at stimulere binyrerne og samtidigt 
hjælpe kroppen med at fokusere effek-
ten over på det inflammerede område.

I Lee Anthony Taylors teknik holder 
man samtidigt på to zoner. En hånd på-
virker binyrezonen på den ene fod og 
den anden hånd har fat på ”symptomzo-
nen” på den modsatte fod.

Eksempel – klient med bronkitis:
• Sæt den ene tommelfinger over biny-

rezonen på den en fod og den anden 
tommelfinger på bronkieområdet på 
den anden fod.

• Tryk nu fast ned på binyrezonen (re-
spekter smertegrænsen) og rør kun 
ganske let på bronkiezonen.

Fig. 4 Binyrepumpen ved bronkitis  
(© Touchpoint med tilladelse af Lee Anthony Taylor)

Fig. 3 Jordforbindelse: Lad fødderne græsse!

      Vi    trækker        lod

Halløj smukke liv

DANSK LYMFEDRÆNAGE SKOLE
Lymfedrænage er en blid, fjerlet rytmisk behandling, som leder væske væk fra 
og udrenser bindevævet, hvilket styrker immunforsvarret og er afstressen-
de. Behandlingen er effektiv ved alle former for væskeophobninger, ødem, lymfødem, 
hudproblemer, bihule-, gigt-, kredsløb og inflammations lidelser.

KONTAKT
Erna Troels 
Lymfedrænageterapeut 
ad modum Vodder (MLD/CDT) 

    22 26 95 51 
    erna@sundhedsoasen.dk
    www.lymfedrænage.com

Der gives RAB point

København, oktober 2017 Silkeborg, marts 2018

Terapeutuddannelse - grundforløb:
13 dage over 4 forlængede weekender.

                             
Kursus - ansigt/hals, 2 x 2 dage. 
Opstart i maj og september 2017 begge steder.

/ 

Usædvanligt?
Husk, at hvis én af dine klienter oplever et 
usædvanligt forløb i forbindelse med din  
behandling, vil forskerne gerne i kontakt. 

i skandinavien og England forsøger man at 
samle informationerne via det særligt regi-
ster, ”Register for Eksepsjonelle sykdoms-

Forløp (REsF)”, som drives af det norske 
center nAFkAM.

”Jordforbindelse er en  
(gen)opdagelse, vi helt sikkert vil 
høre meget mere til i fremtiden.”
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kæmpe udfordring, der bestemt gav 
hjertebanken. At stå på scenen med nog-
le af de allerbedste i England inden for 
energipsykologien. At blive kontaktet ef-
terfølgende bl.a. af en læge fra England, 
der ville have mere – af mig og det, jeg 
vidste! Det gav mig blod på tanden, og 
jeg valgte at udvikle mit eget bidrag til 
EFT- og Matrixuddannelsen, og det kun-
ne jo selvfølgelig kun være en uddannel-

speciale er at arbejde med børn og unge 
med udfordringer af enhver karakter; 
særlig sensitive, diagnosebørn (ADD, AD-
HD, autisme, OCD), angst, misbrug m.m.                                                                                                                                      

Matrix Reimprinting ændrede alt!
Jeg indrømmer det blankt, EFT og Matrix  
Reimprinting forandrede ALT i mit uni-
vers, så jeg jagtede Karl Dawson, han 
blev min guru. Alt hvad han tilbød af su-
pervisionsdage, bogudgivelse, Matrix 
Reimprinting conventions, flere work-
shops  – jeg var der – oven i det arrange-
rede jeg workshops i Danmark for Karl 
fem gange over de næste par år. Jeg kun-
ne ikke få nok, ikke lære nok, og alt hvad 
jeg sugedetil mig, gav jeg videre til mine 
klienter. 

Efter et par år fik jeg tilbud om at un-
dervise i EFT under Karl Dawsons inter-
nationale akademi, og derefter tilbuddet 
om at undervise i Matrix Reimprinting  
– en kæmpe ære at få lov til at være 
blandt de 22 i verden, der har tilladelse 
til dette og oveni købet den eneste i Dan-
mark.

Erfaringer fra mine døtre
Karl inviterede mig oven i købet til Eng-
land for at undervise i forhold til den vi-
den, jeg har opsamlet gennem årene på 
baggrund af mine døtres handicap. En 

Belief, den altoverskyggende beslutning, 
der styrer vores liv, forstod jeg.

Med ét gav det hele mening
Som 4-årig var jeg ude for en voldsom 
hændelse, hvor jeg reddede min bror fra 
at dø. Dengang traf jeg (ubevidst) den 
beslutning, at jeg skal nok redde resten 
af verden, ”ingen kommer til at dø på 
min vagt.” Mit liv har siden hen været en 

lang rejse, hvor jeg har skullet redde kæ-
ledyr, mobbede skolekammerater, part-
nere, der søgte en stærk kvinde til at red-
de dem og allersenest to handicappede 
børn, jeg skulle redde fra at dø.  

Hele mit liv gav pludselig mening, ik-
ke mindst forståelsen for, at børn var så 
vigtige for mig, og hvorfor jeg elskede at 
redde dem og se, hvad jeg kunne skabe 
af forandring i deres liv. At slippe alt det, 
der havde blokeret mig i at udføre dette 
med lethed uden angst for at miste, æn-
drede alt, og i dag er jeg så heldig, at mit 

Følte skyld over at vælge mig selv
Jeg var så engageret og dedikeret, at jeg 
valgte at overhørte de signaler, min krop 
sendte mig. Først da jeg var så stresset 
og ikke længere kunne få luft pga. en in-
validerende luftvejsallergi, en begyn-
dende angst og en irriterende OCD, blev 
jeg nødt til at vælge: Mine klienter og 
mine børn - eller mig selv.

Det var en meget provokerende be-
slutning at vælge mig selv, og jeg følte 
skyld, sorg, angst og ikke mindst vrede, 
fordi jeg blev kaldt en dårlig mor fra fle-
re sider til trods for, at mine børn var så 
gamle, at de ikke længere boede hjem-
me. Ikke desto mindre holdt jeg fast i be-
slutningen vel vidende, at jeg var nødt 
til at gøre noget drastisk for at finde til-
bage til mit autentiske sunde jeg. 

Bevidst medicin
Min overlevelsestur tog udgangspunkt 
på Mallorca, hvor jeg ved hjælp af den 
magiske natur og et hav af mindst lige 
så magiske bøger, for eksempel Bevidst 
Medicin af Gil Edwards,  langsomt fandt 
ind til mit eget indre barn, der i den grad 
var blevet negligeret. 

Rejsen videre fra Mallorca gik til Eng-
land, hvor jeg lærte EFT og Matrix Reim-
printing hos mesteren selv, Karl Dawson. 
Her fandt jeg den endelige forståelse for, 
hvem jeg selv er, og hvorfor jeg lever det 
liv, jeg lever. 

Ved at grave ind til kernen og finde 
det, som Karl Dawson kalder vores One 

det føltes helt rigtigt. Jeg startede en fan-
tastisk rejse fra babyfødder over alver-
dens holitistiske energipsykologiske ud-
dannelser, hvor jeg altid så muligheder i 
at omsætte min nyerhvervede viden, så 
den kunne målrettes børn og unge.

Da jeg i 2008 var færdiguddannet zone-
terapeut, vidste jeg, at det var børn og 
unge, jeg ville fokusere på. På baggrund 
af min egen historie med to handicappe-
de døtre med masser af diagnoser og ud-
fordringer var det et naturligt valg, og 

ingen kommer  
til at dø på min vagt
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Kærligheden til to døtre med svære diagnoser blev springbrættet, der 
sendte Mette Barfoed på en forrygende rejse med afsæt i zoneterapien  
gennem alverdens energipsykologiske uddannelser. I dag underviser 
hun i EFT og Matrix Reimprinting som én af 22 undervisere i verden

Af: Mette Barfoed

Mette Barfoed underviser i dag i EFT og 
Matrix Reimprinting.

Så hvad er EFT og  
Matrix Reimprinting egentlig? 
EFT står for Emotional Freedom Technique og er den mest 
kendte behandlingsform inden for energipsykologien. Li-
gesom kinesisk medicin bygger EFT på den tanke, at følel-
sesmæssige og fysiske symptomer opstår, fordi der er er et 
sammenbrud i vores energisystem. i stedet for at trykke 
eller stikke nåle i under en behandling, tapper vi blidt på 
akupunkturpunkter. 

Ved at tappe lukker vi op for et skift i vores bevidsthed og 
skaber mulighed for at slippe det, der låser os fast (fysisk/
psykisk) – ved at inddrage overbygningen Matrix Reim-
printing arbejder vi regressivt/let hypnose og når ned i de 
overbevisninger, vi skaber, når vi oplever noget, der udløser 
et traume. det kognitive skift lukker op for en ændring i 
energien og vores måde at leve vores liv på, hvilket an må-
les cellulært, hormonelt, i muskelpanser, vejrtrækning osv.  
Matrix Reimprinting tager udgangspunkt i kvantefysikken 
og epigenetikken og er dybt inspireret af mestre som Bru-
ce Lipton og Rupert sheldrake. 

”EFT og Matrix Reimprinting er 
et spændende supplement til 
alle former for kropsarbejde, 

det er jo her traumerne 
manifesterer sig.”
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se med redskaber til børn; Børne-EFT-
konsulentuddannelsen, som virkelig hit-
ter, hvilket blot er en bekræftelse på be-
hovet for nytænkning i forhold til de ud-
fordringer børn og unge mødes af i deres 
dagligdag.

Små chok og traumer har betydning 
For mig har det været en kæmpe øjenåb-
ner i arbejdet med børn og unge at for-
stå og erfare, hvor stor en betydning, den 
måde vi kommer ind i verden på, er for 
vores måde at tænke og agere på frem-
adrettet i livet. Fra undfangelsesøjeblik, 
fostertilstand til fødsel, og hvad vi videre 
bliver mødt med. Udfordringer, der 
spænder vidt fra hospitalsindlæggelser, 
bedøvelse med masker, hvor vi bliver 
fastholdt til det at være barn under en 
skilsmisse med de konflikter, der er mel-
lem forældre og at skulle finde sit stå-
sted. Også det at være barn af alkoholise-
rede forældre er svært. 

Sensitive mister fod-fæste
Masser af børn oplever, at de ikke slår til 
i skolen og har svært ved at finde deres 
ståsted i en larmende, krævende verden. 
Dette i kombination med en ny generati-
on af sensitive børn og unge, der bliver 
mødt af et miljø, som har en tendens til 
at kategorisere/diagnosticere dem, der 
ikke passer i de traditionelle bokse. Det 
har medført, at der i dag er en stor grup-
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pe børn og unge, som vælger skolesyste-
met, fra blandt andet på grund af angst. 

Jeg har eksempler på børn i min kli-
nik, som ikke har været i skole i måne-
der, fordi de lider af så stærk angst, at 
forældrene i frustration har valgt at lade 
dem blive hjemme. Denne gruppe skri-
ger på hjælp, anderledes hjælp, da de tra-

ditionelle metoder ikke har fået dem til-
bage. Det er her, vi kan gøre en forskel, 
skabe et andet afsæt med udgangspunkt 
i de her nye spændende redskaber. 

Et supplement til zoneterapien
For mig er det helt naturligt, at EFT og 
Matrix Reimprinting, som jeg ser som et 
fantastisk supplement til zoneterapi, 
akupunktur og akupressur, bliver næste i 
køen til tilskud i Danmark, Sundhedsfor-
sikringer m.v. Det her kaldes ganske en-
kelt fremtidens medicin, og jeg forstår så 
udmærket hvorfor efter fem år i energi-
en. EFT og Matrix Reimprinting været 
den redningsplanke, jeg søgte, da jeg lå 

En mors fortælling
Relationen mellem forælder og barn er ofte præget af svære følelser, når barnet har 
autisme. Det gælder selv en svag repræsentation af de symptomer, der placerer bar-
net et sted på autismespektret. 

Det handler en ny udgivelse rettet mod behandlere om: Autisme og tilknytning.
Undervejs i bogen møder vi Birgitte og hendes beskrivelser af relationen til søn-

nen William, der har autisme og i dag er 17 år gammel. Beskrivelserne suppleres af 
faglige perspektiver fra forskning i tilknytningsmønstre. Forældre til børn med 
autisme er ofte fanget i et krydspres mellem at føle sig utilstrækkelige, samtidig 
med at de skal kæmpe for at opnå forståelse fra omverden.

Kontakt og Autisme: Af Birgitte Mølgaard, Jeanette Ringkøbing Rothenborg og  
Lennart Pedersen, Dansk Psykologisk Forlag

Mor, der er en krokodille, 
der bider mig i foden
Klinte Larsson har set mirakuløs forvandling hos børn, der  
får genskabt kontakten til forældrene. Fra zoneterapeut  
videreuddannede hun sig til psykoterapeut og  
psykolog med speciale i tilknytning 

Af Klinte Larsson/Mette Andersen

Heldets vej førte mig til en bør-
nepsykiater, som arbejdede 
med tilknytningen mellem for-
ældre og børn og som kunne se 
en mening i at tage mig i me-

sterlære. Glad var jeg. 
Arbejdet med børnefamilier-

ne førte til ønsket om en psykote-
rapeutisk uddannelse. Jeg valgte ud-

dannelse til Organisk Krop-Psykotera-
peut, der som navnet siger foruden det 
psykoterapeutiske fokus også har fokus 

Knus og kram kunne de rigtig 
godt li’, så det fik mine elever 
rigtig mange af. Og efterhån-
den som de lærte mig at ken-
de, blev de stille piger mere 
modige i timerne og drenge-
ne mindre udfarende. Piger og 
drenge med denne vanskelig-
hed fik jeg i særlig grad hjerte for 
og mit højeste ønske var at kunne gøre 
’mere’ og få afklaret, hvad der lå til 
grund for deres adfærd. 

Det var i folkeskolen, jeg for alvor blev 
opmærksom på de børn, der havde pro-
blemer med kontakt. De kunne gå for sig 
selv, kunne være svære at få øjenkontakt 
med og for nogle af drengenes vedkom-
mende kunne de gøre opmærksom på 
sig selv på en negativ måde. Pigerne var 
ofte mere stille. Jeg var ansat som skole-
psykolog, og det, der slog mig var, at ad-
færden - især usikkerhed mht. øjenkon-
takt - ikke ændrede sig synderligt i løbet 
af skoletiden. 

ned og ikke selv kunne finde vejen op 
igen, og jeg ved, hvad der kan skabes 
med hjælp fra disse redskaber. Jeg bræn-
der inderligt for at nå ud i alle kroge og 
overbevise dem, der måtte have tvivl om 
effekten – og ja, der er masser af klinisk 
research, der viser positiv effekt af be-
handling, ligesom EFT i dag er et aner-
kendt redskab flere steder i verden, her-
under i USA hos APA (American Psycho-
logical Academi)

Drømmen gået i opfyldelse
I dag lever jeg min drøm. Underviser, 
holder foredrag og behandler. Min sene-
ste passion er, efter endnu en af mine al-
lerstørste drømme gik i opfyldelse med 
en bolig på Mallorca, også at undervise 
her.

I september 2016 løb første Mallorca 
retreat af staben, og det med en succes, 
så næste hold til maj var fyldt allerede i 
marts i år. Så selvfølgelig skal der flere 
kurser på Mallorca i kalenderen - og ja i 
maj er der både en zoneterapeut og en 
akupunktør med i gruppen. 

For mig betyder det meget at nå ud til 
mange, ikke kun os holistiske behandle-
re – jeg vil gerne nå ud i kommunerne, 
skolerne og asylcentrene.

Alle kurser er RAB-godkendt, og certi-
ficeringen er international og blåstemp-
let af Karl Dawson, dog med undtagelse 
af EFTbørnekonsulentoverbygningen, 
som er udviklet af mig, og hvor certifice-
ringen er dansk.   
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”Jeg husker udmærket, hvor-
dan jeg blidt og forsigtigt fik 
lirket til flere af mine klienter, 

så de tog springet  
og prøvede det sidste nye,  

jeg nu havde lært”
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på hvad ’kroppen fortæller’. Det førte til 
psykologistudiet og kandidateksamen 
med speciale i tilknytning. 

Jeg var på klinikken i tre år. For mig 
var det mirakuløst, hvad der skete med 
børnene og kontakten mellem forældre 
og børn. Den største øjenåbner var, at 
børnene – næsten alle – var usikre på de-
res forældres kærlighed. Børnenes ople-
velse af ’ikke at være gode nok, som de 
var’ var gennemgående. 

Familien ofte uforstående
Reglen var, at alle familier kom til for-
samtale. Herefter blev de vurderet para-
te eller ikke parate til denne familietera-

piform.  Blev f.eks. mor skønnet endnu 
ikke at være parat, så var rådet typisk, at 
mor først måtte gå i egenterapi. Det er 
ikke er hensigtsmæssigt at åbne til en 
sårbar kontakt, hvis mor ikke er parat. 
Grundene til at forældrene ikke er parate 
ligger ofte i forældrenes egen historie, 
som det derfor er godt at få set på. De 
forældre, vi havde i familieterapi, var 
motiverede og parate til at gøre den ind-
sats, det krævedes for at forbedre kon-
takten til deres børn. De havde overskud.

Forældrene var oftest helt uforståen-
de overfor, at deres børn ikke følte sig el-
sket af dem. Når forældre, som var oprig-
tigt kede af tingenes tilstand, spurgte 

dem, kunne svarene være meget forskel-
lige. Et svar kunne være: ”Du taler AL-
DRIG med MIG mor, du taler ALTID med 
f.eks. en mindre søskende”.

Mor var måske slet ikke klar over, at 
hendes barn opfattede hendes adfærd 
på den måde. Selv var hun ikke bevidst 
om denne tilsyneladende ’forskelsbe-

handling’. Det tilskyndede selvsagt mor 
til fremover at være mere opmærksom.

Et rørende eksempel
Et  forældrepar kommer til klinikken  
med deres 2 V årige søn, som især mor 
oplever, hun har svært ved at få god kon-
takt med. Mor sidder på en madras på 
gulvet med sit barn på skødet og armene 
kærligt omkring ham. Situationen er 
tryg og god for familien. Situationen ar-
rangeres efter for-samtalen og efter, at 
familien har været på klinikken sammen 
med deres søn. Så barnet kender os og 
stedet. 

Far har en vigtig position. Han bærer 
vidne og rummer situationen ved at 
støtte mor og barn i processen.  I praksis 
sidder han på madrassen ofte bag mor 
og støtter, når han mærker behovet. Te-
rapeuten har rollen som støtte og vejle-
der for forældrene og barnet. Familien 
indleder med at ’være sammen’ i øjen-
højde.

Mor forsøger at få kontakt med sit 
barn, som tydeligt undgår øjenkontakt 
med hende. Hun fortæller, hvor ked af 
det, hun er over, at han ikke har lyst til at 
se hende i øjnene, og hvordan hun gerne 
vil have, at de har det bedre sammen og-
så derhjemme.

Gråd og ”hul på bylden”
Som processen skrider frem bliver far be-
rørt over, at sønnen siger, at han synes, 
at mor er dum. Det gør ondt på ham. Mor 
og barn græder. Terapeuten fortæller, at 
det, der kommer spontant på den måde, 
er ’godt’. Det kan ses som en betændt 
byld, der er ved at gå hul på. 

Deres søn føler sig støttet og giver sig 
hen til sit raseri. Lidt senere kommer for-
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løsningen som lyn fra en klar himmel. 
Drengen græder hjerteskærende og skri-
ger: ”Mor der er en krokodille, der bider 
mig i foden!”.  Det råber han flere gange. 
Forældrene er fortvivlede og rådvilde

Har han været stukket i foden?
Terapeuten tilskynder forældrene til at 
erindre en situation, der kan matche de-
res søns udtalelse. Har han på et tids-
punkt været ude for at blive bidt eller 
stukket i foden?

Moderen kommer i tanke om, at han 
efter fødslen kom over på et undersøgel-
sesbord, hvor en ung reservelæge under-
søgte ham, imens hun blev syet. Det var i 
samme værelse, så hun hørte hvordan 
han skreg. Reservelægen skulle ud over 
at undersøge ham også stikke en kanyle 
op i hans hæle. ”Han var ikke så rutine-
ret, så han måtte stikke flere gange”, for-
tæller mor.

Som om der er en engel i rummet 
Forældrene bliver bedt om at fortælle 
om fødslen, helt fra de besluttede sig for 
at få et barn, om ventetiden og endelig 
om fødslen, og hvad der skete bagefter. 
Barnet bliver beroliget i hendes favn og 
havde far helt tæt på. Forældrene støtter 
hinanden, og jo længere mor kommer 
ind i fortællingen, des mere opmærksom 
bliver deres søn. Han ser sin mor dybt i 
øjnene, mens hun fortæller. De har en ro-
lig øjenkontakt. Barnet spørger, når der 
er noget han gerne vil høre igen eller vi-
de mere om. Det er, som om der er en en-
gel i rummet. 

Da barnet er mæt af kontakt for nu, 
rejser han sig fuld af energi, med glade 
øjne og et stort smil og er parat ’til at gå 
ud og undersøge verden’. Mor får et 
kæmpe knus og de sidder alle tre i en 
dyb fælles omfavnelse. Alle tilstede er 
rørt til tårer. At det er muligt at heale no-
get, der ligger så langt tilbage, gør mig 
dybt taknemmelig.

Ved mødet ugen efter, er familien som 
forandret. De har fået ’deres søn’. Han er 
stadig fuld af liv og har tillid til sig selv 
og til sine forældre. Forældrene er lykke-
lige. Det er som et mirakel.

Vil du vide mere om klinte’s metoder, kan 
du kontakte hende på mail: psykolog.pra-
xis@live.dk, ny website under udvikling: 
www.PsykologogPsykoterapeut.dk

”Forældrene var  
oftest helt uforstående overfor,  

at deres børn ikke følte sig  
elsket af dem.”

Klintes råd til nybagte  
     – og andre forældre

Bæreseler
Forældre, der bruger bærerseler, har en enestående 

chance for at knytte an til baby. det kan med lidt god 
vilje opleves, som en ’forlænget graviditet’, hvor far 

også kan være med. Hvis barnet vender forsiden indad 
mod jer, så giver det jeres barn mulighed for at høre dit 

hjerteslag. En meget beroligende omstændighed, fordi barnet kender ly-
den fra livmoderen, hvor jeres barn ofte er blevet vugget i søvn. At opleve 
sig som kompetent forældre, der kan gøre sit barn trygt er værd at tage 
med. når barnet bliver lidt større, er rygbærestolen også en god ide. På et 
dybt plan i vores instinkt husker vi, at vi er blevet båret omkring på ryggen 
langt tilbage i menneskets historie.

Klapvogne
Her er en enestående mulighed for at gi’ og modtage mange dejlige smil 
- hvis klapvognen vender barnet ind mod jer, så i kan have øjenkontakt. 
Helt op til tre år har børn et fokus, som er overordentligt vigtigt. det er 
mors og fars ansigt. For dit barn er det at se dit ansigt og at se dig i øjnene 
en kilde til glæde smil og grin. den opløftende kommunikation bekræfter 
barnet eksistens som ønsket og elsket og stimulerer dets lyst til at kom-
munikere ’med hele kroppen’. derudover giver det selvfølgelig den fordel, 
at i bedre kan følge med i, hvordan jeres barn har det - også når det er fal-
det i søvn. Ps. Prøv at google – næsten alle klapvogne vender udad.

Mobiltelefoner
Et er hørt før, men vigtigheden er kolossal, og det er et godt råd til stress-
ramte forældre. Vær nærværende. når du er sammen med - og når du hen-
ter og bringer dit barn. det kan være svært i en travl hverdag, men vigtigt 
er det, at jeres barn føler sig værdsat og elsket. Jeg mener at kunne sige, at 
et barns oplevelse af at skulle konkurrere med f.eks. mobiltelefonen om 
vigtige personers opmærksomhed – og tabe gang på gang – det gør mere 
skade, end vi tror. nærvær i samværs situationer har positiv betydning for, 
om et barn føler sig værdsat og elsket.
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Klik ind på www.zcd.dk  
og se flere detaljer samt  

flere kurser og uddannelser

Tankefeltterapi                             
- grundkursus    
Underviser: Lars Mygind 
Dato: 30. april - 1. maj 2017
Pris: 3.300 kr. 
Tilmeldingsfrist: 14. april 2017

Læs mere på hjemmesiderne: www.alterna-
skolen.dk eller www.larsmygind.dk

METAsundhed                               
- grundkursus  
Underviser: Lars Mygind 
Den 15. - 16. maj 2017
Pris: 3.500 kr. 
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2017

kurset henvender sig til alle som er interes-
seret i sin egen eller andres helse, og er også 
godkendt som grundkursus til METAsundhed 
diplomuddannelsen (for dig som ønsker at 
gå videre).
Læs mere på www.alternaskolen.dk

ZCD - Skive
Østertorv 6, st. tv., 7800 Skive
Alternaskolen Tlf. 29 92 01 00
www.alternaskolen.dk

Kranio-Sakral Terapi-uddannelsen      
Underviser: Mona Løvendahl           

 Startdato: 24. august 2017  
Se info hjemmeside  

spændende ksT-uddannelse som opfylder 
betingelserne for RAB godkendelse. du får 
gennem oplevelsesorienteret undervisning 
en grundig og omfattende ksT-uddannelse 
både teoretisk og praktisk.

Spa-Terapeut-uddannelse      
Startdato: 19. september 2017  
Pris: 16.000 kr. 
Udvidet uddannelse 20.000 kr.
Se hjemmeside for yderligere info.  

Har du lyst til at udvide din klinik med nye 
behandlinger, eller få nemmere ved at søge 
job som spa-terapeut, så er det muligt at ta-
ge denne spændende nye spa-Terapeutud-
dannelse, som vi har lavet i samarbejde med 
kerstin Florian. du vil lære hendes koncept til 
behandling af ansigt og krop. i form af bla. 
alge og ler indpakninger, bodyscrub, aroma-
terapi, spa-teori samt salg og service. det er 
også muligt at vælge en udvidet spa-Tera-
peut-uddannelse med mindfulness-massage 
og bambus-massage.

Ansigtsreflexologi                      
Underviser: Inger Lis Tvistholm 
Startdato: 3.  - 5. november 2017
Pris: 3.600 kr. incl. kompendie
Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2017

Ansigtsreflexologi er en særdeles blid men 
dybtgående behandling. På kurset lærer du 
at behandle de forskellige zoner og punkter i 

ZCD - Hjørring
Idræts Alle 45, 9800 Hjørring
Tlf. 40 43 28 16
www.vendsysselhelseskole.dk

ansigtet. desuden kommer vi omkring skyg-
gesider og projektioner, æterlegemets betyd-
ning, de fem elementer, urter og homøopati-
ske midler til afbalancering af kroppen.

Zoneterapi ud fra                         
meridianerne og De 5 elementer      
Underviser: Jan Almskou
Den 14.  - 15. november 2017
Pris: 2.600 kr.  inkl. kompendie
Tilmeldingsfrist: 1. november 2017

For uddannede Zoneterapeuter. Ud fra prin-
cipperne ” det man giver fokus, vokser” og 
”skab frit flow, så klarer kroppen resten” har 
Jan Almskou i en del år arbejdet med at ska-
be nye systemer, der er sammensat af de zo-
ner, vi allerede kender, men kombineret på 
en måde, der er målrettet de diagnoser, vi 
stiller ud fra meridianerne og de 5 elementer. 
På kurset vil de nye systemsammensætnin-
ger og andre udvidede behandlingsmulighe-
der for hvert af de 5 elementer blive gen-
nemgået, vist og øvet. du vil blive undervist i, 
hvornår disse behandlingssammensætnin-
ger kan være en fordel frem for traditionelt 
sammensatte systemer, og hvornår det ikke 
vil være det. Teknikker til at arbejde med 
energien vil være integreret i de praktiske 
øvelser. overordnet og fælles for alle be-
handlingstiltagene er at skabe frit flow i og 
mellem meridianerne/elementerne. du får 
her en meget målrettet behandling, der ta-
ger fat i problemets rod uden at miste det 
holistiske fundament, som godt kan gå tabt 
ved anden symptombehandling. .                   q
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ZCD - Kolding
Idyl 20 A,  6000 Kolding 
Tlf. 26 78 72 72
www.zoneterapeutskolen-kolding.dk

Demo: NetMedic EDB journal      
Underviser: Leif Nielsen 
det er let at bruge netMedic EdB-journal, 
som er til salg for alle alternative behandlere 
og elever. Aldrig mere papirjournal. 

Visuel foddiagnose                    
Underviser: Leif Nielsen 
Startdato: 18. august - 30. september 2017
Tilmelding på skolens hjemmeside
Pris: 14.995 kr. 
30 RAB timer til 3 års RAB godkendelse
Tilmeldingsfrist: 16. august 2017

se den nye website - faneblad ”RAB”kurser.

Førstehjælp, hjerte- lungeredning        
Underviser: Vinnie Mott                       
Den: 26.  - 27. august 2017- tilmelding 25. aug.
Weekend kl. 9 - 15
Pris: 900 kr.  Betales ved tilmelding. 
Tre timers opfølgning lørdag kl. 12 - 400 kr.

Den: 2.  - 3. september 2017- tilmelding 1. sep.
Weekend kl. 9 - 15
Pris: 900 kr.  Betales ved tilmelding. 
Tre timers opfølgning lørdag kl. 12 - 400 kr.

det ansvarlige i at være zoneterapeut, gør at 
førstehjælp selvfølgelig er en naturlig del af 
uddannelsen, så du er rustet til at kunne yde 
førstehjælp på klinikken og ude i samfundet. 
Faget er kompetencegivende i erhvervslivet. 

Øreakupunktur                            
(auriculoterapi)   
Underviser:  Kenn Øhlenschlæger 
Datoer 2017: 21. sept., 5., 26. okt. 16., og 30. nov.
kl. 17:00 - kl. 21:30. 22,5 timers RAB/SA kursus.
Pris: 4.990 kr.  Kursusmateriale og nåle er in-
kluderet. Mad og drikkevare er ikke inkluderet. 
Ingen forberedelse hjemmefra. Fantastisk flot 
undervisningsmateriale
Kursusbevis udstedes, giver RAB/SA timer.
depositum 500 kr. ved tilmelding.  
Min. 16 deltagere - maks. 24 deltagere.
Tilmeldingsfrist: 20. september 2017

kurset henvender sig til zoneterapeuter, der 
gerne vil udvide deres arbejdsfelt. det er et 
effektivt og let overskueligt akupunktursy-
stem, der er nemt at anvende. du behøver ik-
ke en fuld uddannelse for at få glæde af aku-
punkturen i din klinik. Øreakupunkturen har 
en kinesisk og en fransk udviklet variant. 
Begge teknikker gennemgås, de kan stå ale-

ne som behandling men understøtter også 
din zoneterapi.

Fødsel, kolik- og  
spædbørnzoneterapi                
Underviser: Jeanette Bille Kjeldsen 
Den 23. - 24. september 2017
Pris: 2.995 kr.  depositum 500 kr. ved tilmel-
ding. Min. 16 deltagere - maks. 24 deltagere.
Tilmeldingsfrist: 22. september 2017

du lærer at behandle gravide med zonetera-
pi og akupressur, så du kan afhjælpe de pro-
blemer, dine gravide klienter kan have. des-
uden lærer du nogle grundteknikker til brug 
under fødsler bl.a. til smertelindrende be-
handling. (disse teknikker kan også bruges 
til andre slags smerter.)

Systembehandling ud fra         
meridianerne og de 5 elementer      
Underviser: Jan Almskou 
Startdato: 7.  - 8. oktober 2017
Pris: 2600 kr. 
Tilmeldingsfrist: 6. oktober 2017

De 12 skjulte funktionskredsløb 
Smerte og symptomlære samt  
udredning af klienten              
Underviser: Leif Nielsen 
Startdato: 10. november - 16. december 2017
Tilmelding på skolens hjemmeside
Pris: 14.995 kr. 
30 RAB timer til 3 års RAB godkendelse
Tilmeldingsfrist: 8. november 2017

Læs meget mere på skolens nye hjemmeside 
på fanebjælken ”RAB” kurser.

Muskelreflekszoneterapi til bla.
sportsskader og firmazoneterapi 
Underviser: Leif Nielsen                       
Startdato: 17. januar - 30. maj 2018
Tilmelding på skolens hjemmeside
Pris: 14.995 kr. 
30 RAB timer til 3 års RAB godkendelse
Tilmeldingsfrist: 15. januar 2018

se den nye website - faneblad ”RAB”kurser.

Kost og ernæringslære             
Underviser: Frede Damgaard 
To weekender 2018 - Pris : 3.800 kr.
20. - 21. jan. og 24. - 25. marts. kl. 9 - 16 

To weekender 2019 - Pris : 3.800 kr.
26. - 27. jan. og 23. - 24. februar. kl. 9 - 16 

To weekender 2020 - Pris : 3.800 kr.
18. - 19. jan. og 22. - 23. februar. kl. 9 - 16 
Depositum 500 kr. ved tilmelding 

Lær at understøtte klienten via kosten til en 
bedre balance og velvære. supplerende kost 
er støttende og givende i bl.a. kombination 
med zoneterapibehandlinger og andre be-
handlingsformer. 

Læren om urter til din behandling      
Underviser: Frede Damgaard           
Startdato: 7. marts - 13. juni 2018
 og efteråret 2018 - 30 RAB timer.
Pris: 14.995 kr. moms er inklusiv
Depositum: 2.000 kr. betales ved tilmeldingen. 
Tilmeldingsfrist: 5. marts 2018
se den nye website                                                q

ZCD - Odense
Rugårdsvej 46 D, 5000 Odense C 
Tlf. 25 77 34 35 
www.zcd-odense.dk

Øreakupunktur II                         
- Smertelindring     
Underviser: Maiken Kjeldsen 
Den 23. april 2017 kl. 9-16.
Pris: 800 kr.  inkl. kompendie 
Tilmeldingsfrist: 12. april 2017

Vi gennemgår teknikker, der har det formål 
at give smertelindring. kurset er for behand-
lere, der ønsker at kunne give et supplement 
til deres behandlingsform (fx zoneterapi, ksT, 
massage, fysioterapi, m.v.). Fokuslidelser er: 
smerter pga. slidgigt samt ledsmerter i skul-
der, nakke, ryg, hofter og knæ. de teknikker, 
vi vil tage i anvendelse er: Øreakupunktur. Al-
mindelig akupunktur (AsCii-punkter) på ud-
valgte punkter. Varmebehandling (moxa). Te-
oretisk vil vi komme rundt om holdningsana-
lyse, dermatomer og smerters natur. der ud-
stedes kursusbevis efter kurset.

Grundkursus i Førstehjælp      
Underviser: Brian Jørgensen 
Den: 5.  - 6. maj 2017,  12 timer. 
fredag kl. 16.30-21.30, lørdag kl. 9-16 
Pris: 750 kr. 
Tilmeldingsfrist: 12. april 2017
Der udstedes bevis fra Beredskabsstyrelsen for 
gennemført kursus.

Grundlæggende førstehjælp, inkl. hjerte-/
lungeredning.

Informationsaften om Biopat/ 
naturopath ibm      
Underviser: Marianne Palm 
Den 23. maj 2017   fra kl. 19 - 21.
Uddannelsen foregår som weekendkursus.
Gratis 

overvejer du at tage uddannelsen til biopat/
naturopath? så kom til informationsaften.

Zoneterapi og akupressur        
til gravide og spædbørn      
Underviser: Jeanette Bille Kjeldsen 
Den: 9. - 10. september 2017  
fra kl. 10-16 lørdag og søndag.
Kurset foregår på vores nye skoleafdeling i 
Svendborg.
Pris: 2.300 kr.  inkl. kompendie 
Tilmeldingsfrist: 10. august 2017

du lærer at behandle gravide med zonetera-
pi og akupressur, så du kan afhjælpe de pro-
blemer, dine gravide klienter kan have. des-
uden skal du lære nogle grundteknikker til at 
sætte en fødsel i gang. Herefter vil du blive 
undervist i behandling af spædbørn og de 
mest almindelige lidelser (herunder kolik).
du undervises i de mest almindelige lidelser 
hos lidt større børn; mellemørebetændelse, 
allergier og fordøjelsesproblemer. Vi arbejder 
med zoneterapi, akupressur og moxa, og kur-
set veksler godt mellem teori og praksis.

Cupping                                          
Underviser: Maiken Kjeldsen 
Den 12. september 2017   fra 17 - 21
Pris: 550 kr.  inkl. kompendie 
Tilmeldingsfrist: 4. september 2017

Teknikken kan afhjælpe led- og muskelsmer-
ter, cellulitis (appelsinhud), uren hud, glatte 
rynker lidt ud, udrense huden og massere i 
dybden. det er en utroligt blid behandlings-
form - og nem at tage i anvendelse. kurset 
indeholder teori og praktisk træning af cup-
ping. der demonstreres på kurset mange for-
skellige typer kopper, og du vil blive guidet i, 
hvilke kopper, der kan anvendes til hvad.  
kurset er for alle uanset baggrund - og du 
lærer de grundlæggende teknikker til i den-
ne effektive behandlingsform, som du kan 
tage hjem og straks efter tage i anvendelse.

Informationsaften om  
kraniosakraluddannelsen      
Undervisere: Dorte Strøm Jeppesen og Mai-
ken Kjeldsen 
Den 7. november 2017
Gratis

sidste år var alle pladser udsolgt før tid til 
vores ksT-uddannelse. overvejer du at være 
med på næste hold? så tilmeld dig vores in-
formationsaften om uddannelsen, og kom 
hør meget mere om uddannelsen Vores un-
dervisere og superdygtige studerende giver 
dig på aftenen også en mini-behandling!    q

Zoneterapeut                               
Underviser: Birte Mark
Fra d. 4. september 2017 - 15. december 2018
Læs mere på www.alternaskolen.dk
Pris: 59.500 kr. 
Dækker hovedfaget + bifagene.  
Kan betales i rater + gebyr
Tilmeldingsfrist: 21. august 2017

Akupunktør                                  
Underviser: Birte Mark 
Fra d. 4. september 2017 - 15. december 2018
Læs mere på www.alternaskolen.dk
Pris: 59.500 kr. 
Dækker hovedfaget + bifagene.  
Kan betales i rater + gebyr
Tilmeldingsfrist: 21. august 2017

Systembehandling ud fra         
meridianerne og de 5 elementer   
Underviser: Jan Almskou 
Startdato: 22.  - 23. september 2017
Læs mere på www.alternaskolen.dk
Pris: 2.600 kr. 
Tilmeldingsfrist: 1. september 2017
Læs mere på www.alternaskolen.dk            q
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et ekstra diagnoseredskab. kurset sigter på, 
at deltagerne umiddelbart bagefter vil kun-
ne bruge den til bl.a. smertebehandling, ry-
geafvænning og appetitregulering.

Systembehandling ud fra       
 

  
meridianer og de 5 elementer     
Underviser: Jan Almskou 
Den 27.  - 28. oktober 2017
Fredag kl. 16.30 - 21.30 og lørdag kl. 9 - 16.
Efteruddannelse af zoneterapeuter.
Pris: 2.600 kr. 
Tilmeldingsfrist: 16. oktober 2017
Der udstedes kursusbevis.

Ud fra principperne ” det man giver fokus, 
vokser” og ”skab frit flow, så klarer kroppen 
resten” har Jan Almskou i en del år arbejdet 
med at skabe nye systemer, der er sammen-
sat af de zoner, vi allerede kender, men kom-
bineret på en måde, der er målrettet de diag-
noser, vi stiller ud fra meridianerne og de 5 
elementer.  På kurset vil de nye systemsam-
mensætninger og andre udvidede behand-
lingsmuligheder for hvert af de 5 elementer 
blive gennemgået, vist og øvet. du vil blive 
undervist i, hvornår disse behandlingssam-
mensætninger kan være en fordel frem for 
traditionelt sammensatte systemer, og hvor-
når det ikke vil være det. Teknikker til at ar-
bejde med energien vil være integreret i de 
praktiske øvelser. overordnet og fælles for al-
le behandlingstiltagene er at skabe frit flow i 
og mellem meridianerne/elementerne. du 
får her en meget målrettet behandling, der 
tager fat i problemets rod uden at miste det 
holistiske fundament, som godt kan gå tabt 
ved anden symptombehandling.                     q

ZCD - Holbæk
Jernbaneplads 2, 2. sal, 4300 Holbæk
Tlf. 24 40 40 18 
www.zcdskole.dk

Medicinsk Qi Gong                    
Underviser: Chili Turell 
Den 21. - 22. april 2017
Fredag kl. 16.30 - 21.30 og lørdag kl. 9 - 16.
Pris: 2.300 kr. inkl. CD med øvelser.

Lær, hvordan du får ro og energi i kroppen.
Qi Gong er en klassisk kinesisk helbredelses-
metode med 5.000 år gamle rødder. En me-
tode til aktivt og bevidst at forny kroppens 
livskraft. En af grundpillerne inden for tradi-
tionel kinesisk medicin, der bygger på sam-
me medicinske og filosofiske tænkning som 
akupunktur, med den forskel, at man med Qi 
Gong behandler sig selv.

Systembehandling ud fra       
 

  
meridianer og de 5 elementer     
Underviser: Jan Almskou 
Startdato: 27.  - 28. maj 2017
Lørdag og søndag kl. 10 - 17.
Pris: 2.600 kr.  inkl. kompendie 

TCM Psykologi                             
 

Underviser: Maiken Kjeldsen 
Startdato: 21. - 22. april 2017  
Fredag kl. 16.30 - 21.30 og lørdag kl. 9 - 16.30.
Pris: 2.300 kr. inkl. kompendie
Tilmeldingsfrist: 14. april 2017
Kurset kan tages som en fjerdedel af de sam-
lede 50 timer i psykologi, som der kræves for 
RAB-godkendelse/momsfritagelse. 
Kurset kan også tages som et isoleret kursus.
Målgruppe: Alle.

Vi ser på den østlige måde at tænke psykolo-
gi på. Herunder, hvordan de psykologiske 
ubalancer i den klassisk kinesiske 5-elemen-
ten opstår allerede ved undfangelse, foster-
tilstand og fødsel - og hvordan ubalancer i 
hvert element opstår ved at se vores liv gen-
nem modsat sheng-cyclus (dvs. mod uret).
Vi kommer dertil ind på psykologien fra den 
indiske/tibetanske vinkel med chakraer, og 
kombinationen mellem chakra og de 5 ele-
menter. kurset giver dig en fuldstændig an-
den måde at tænke psykologiske ubalancer 
på, i forhold til de klassiske vestlige måder.

Sæt lys på skyggen                    
 

Underviser: Gitte Olsen 
Den 26. - 27. maj 2017
Fredag kl. 17 - 21.30 og lørdag kl. 9 - 16.30.
Pris: 2.300 kr. 
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2017
Kurset kan tages isoleret – eller som en del af 
50 timers psykologi m.h.p. RAB-godkendelse.

som behandler møder man mange forskelli-
ge mennesker – også nogle der kan aktivere 
modstand hos behandleren selv. Her sætter 
vi fokus på mødet med klienter, du oplever 
som udfordrende. du introduceres til begre-
bet skyggearbejde og får lejlighed til at af-
dække nogle af de sider, der kan være en for-
hindring for det gode møde mellem dig og 
din klient. når du kender dine egne skyggesi-
der og uhensigtsmæssige mønstre, kan du 
lettere spotte dem, før de spænder ben for 
dit arbejde, relationer og kommunikation.Er-
hvervscoach og proceskonsulent Gitte olsen 
er din underviser. du kan læse mere om Gitte 
på www.gitteolsen.dk

Øreakupunktur I                        
 

Underviser: Søs Korte 
Den 8.  - 9. september 2017
Pris: 2.200 kr. 
Tilmeldingsfrist: 1. september 2017

det er en selvstændig behandlingsform, der 
kan bruges til at forstærke dine zoneterapi-, 
akupunktur, kraniosakral- og/eller massage-
behandlinger. du lærer hvordan du kan sti-
mulere punkterne i øret med forskellige tek-
nikker og hvordan du kan benytte øret som 

ZCD - Køge
Vestergade 18 b, 4600 Køge
Tlf. 24 40 40 18
www.zcdskole.dk

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2017
Målgruppen er primært zoneterapeuter.
Kurset er godkendt som efteruddannelse af 
ZCT og FDZ med 14 RAB-point.

Beskrivelse af kurset se køge

Øreakupunktur I                         
Underviser: Søs Korte 
Den 9. - 10. juni 2017
Pris: 2.300 kr. 

Øreakupunktur er en selvstændig behand-
lingsform, der kan bruges til at forstærke di-
ne zoneterapi- og/eller massagebehandlin-
ger og samtidig aflaste dine hænder 
uden, at det går ud overbehandlingsresulta-
terne. På kurset lærer du hvordan du kan sti-
mulere punkterne i øret, med forskellige tek-
nikker og hvordan du kan benytte øret som 
et ekstra diagnoseredskab. kurset sigter på, 
at deltagerne umiddelbart bagefter vil kun-
ne bruge den nye behandlingsmetode til 
blandt andet: smertebehandling, Rygeaf-
vænning og Appetitregulering.

Kranio-Sakral Terapi-uddannelsen      
Underviser: David Carlsen              

   Fra: 1. september 2017 - 18. november 2018
Uddannelsen opfylder de nye øgede timekrav, 
som KST-foreningen foreskriver.
Vi starter nyt hold op 1. september 2017. Du 
kan forud herfor tilmelde dig et af forårets in-
formationsmøder, som kan ses på skolens 
hjemmeside.
Pris: 37.500 kr. 

kranio sakral terapi uddannelsen giver tera-
peuten en alsidig og grundlæggende viden 
både fysisk og psykisk. du lærer at arbejde 
med kranio sakral terapi på et professionelt 
niveau og får et dybtgående kendskab og er-
faring til emnet. Undervisningen er hovedsa-
gelig oplevelsesorienteret, dvs. at lære gen-
nem erfaring. inkluderer teoretiske oplæg og 
der gives supervision både i grupper og indi-
viduelt. der vil blive lagt vægt på at udvikle 
både faglige og personlige kompetencer.     q

Zoneterapeut uddannelsen      
Undervisere: Mette Sahlholdt, Susanne 
Andersen og Gabriella Liisberg
Startdato: 26. april 2017 - 22. juni 2019
Pris: 72.000 kr.  Det er muligt at få en rentefri 
afdragsordning. Ved fuld betaling ved uddan-
nelsestart 10% rabat. 
Tilmeldingsfrist: 3. april 2017

Eksklusiv zoneterapeutuddannelse på lan-
dets ældste zoneterapeutskole. små hold og 
fuld forplejning.                                                    q

ZCD - København
Borups Allé 129, 2000 Frederiksberg
Tlf. 28 73 63 54  www.kbhzoneskole.dk - 
mail@kbhzoneskole.dk

Mere end 100 videnskabelige 
studier dokumenterer 
produktets egenskaber.

Det originale 
Q10 brand fra 
Pharma Nord.

Resultatet af 25 års 
produktudvikling og 
forskning.

Hvorfor nøjes med det næstbedste?

Prøv det originale 
Q10 produkt
Hvis man ikke har prøvet Bio-Quinone Q10, har man ikke fået det fulde  
udbytte af stoffet Coenzym Q10. Prøv den originale Q10 blanding, som 
er brugt i det epokegørende Q-Symbio studie – og oplev forskellen. 

Luft- og fugttæt 
blisterpakning. 
God hygiejne.

Bio-Quinone Q10 
er udvalgt som 
referenceprodukt i 
international forskning.

Produceret, pakket og 
kvalitetskontrolleret 
på Pharma Nords egen 
virksomhed i Danmark.

Lysbeskyttede kapsler 
med 100 mg Q10 
opløst i vegetabilsk 
olie.

Bio-Quinone Q10 Gold med 
C-vitamin, som bidrager til 
et normalt energistofskifte.

100% 
naturidentisk 
Q10 Precise 
Ingredients.

Dokumentation 
på optagelighed, 
virkning* og 
sikkerhed.

Tilmeld dig Pharma Nord’s gratis Helsenyt 
på www.pharmanord.dk

*) Naturligt coenzym Q10 med C-vitamin, som bidrager til reduktion af træthed og energiløshed samt til et normalt energistofskifte.
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www.naturenergi.dk

 

Vitaminer og  
mineraler, i unik  

kombination med  
urter

Vegetarisk Multi-
Vita-Min til veganere 

og vegetarer

Med højere 
mængder vitaminer 
og mineraler (Energi, 

immunsystem)

– købes i din lokale Matas og Helsekostbutik samt udvalgte apoteker

&      Vitaminer  
           Mineraler

Solaray 25 år med kvalitetsprodukter i kapsler

Ren aktivt Curcumin
hjælper med at holde 

dine led smidige.
CurcuminGold er en høj 

biologisk tilgængelig 
form af curcumin

Djævleklo øger 
leddenes 

bevægelighed 
& flexibilitet

Afspændende, 
afstressende. 

Leddenes  
bevægelighed.  

Afhjælper  
morgenstivhed

Led & bevægelighed

Mælkefrit produkt
3 udvalgte stammer
3 mia. mælkesyre-
bakterier pr. kaps.

5 dages cleanse m. 
urter, fibre og mælke-

syrebakterier. 
12 milliarder enheder

Mælkefrit & fryse- 
tørret. 24 udvalgte 
stammer af mælke-

syrebakterier
30 milliarder enheder

Mælkesyrebakterier
Mælkesyrebakterier som afbalancerer 
og vedligeholder en normal tarmflora. 


