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16  KURSUS 1 – COLON LINK 
 
EN EFFEKTIV BEHANDLINGSMETODE TIL HORMONELLE UBALANCER 
 
Colon Link / Ansigts- og fodzoneterapi -2 dage 
 
Med Colon Link-metoden det er muligt at stimulere meget specifikke punkter, som har 
indflydelse på hele det endokrine system og derved normaliseres hypofysens og 
hypothalamus’ funktioner på en naturlig måde. Disse kirtler aktiverer æggestokke, 
testikler, binyrer, skjoldbruskkirtel, thymus og bugspytkirtel. 
 
Colon Link-metoden kan lindre symptomer ved såvel pre-overgangsalder, overgangsalder 
og post-overgangsalder. Typiske symptomer er ofte:  
- Svækkelse af blodkar.  
- Depression og andre følelsesmæssige forstyrrelser.  
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- Træthed. 
- Anspændthed og dårlig søvn. 
- For højt kolesterol og blodtryk samt knogleskader, ledsmerter og knogleskørhed.  
- Tør hud og vaginal tørhed, blæreprolaps, svulster i æggestokke (PCO) eller fibrom i   
   livmoderen, hedeture, følelsesmæssige forstyrrelser og humørsvingninger.  
- Hjerte-kar-sygdomme og brystkræft.  
 
Kursusindhold  
- Teori om det hormonelle system. Gennemgang af hver kirtels funktion både på et 
fysisk og   
   et følelsesmæssigt plan.  
- Teori og praksis i Colon Link-behandling i ansigt og på fødder.  
- Teori og praksis i koordinering af Colon Link / Ansigts- og fodrefleksterapi.  
- Behandlingsmetoder 
- Demonstration 
- Praktik 
 
 

OCULAR TERAPI 
 

16 timer  OCULAR TERAPI 
  
Behandling af øjenlidelser med ansigtsrefleksterapi -2 dage.  
 
Kom og lær, hvordan du kan give en specialiseret behandling af øjensygdomme. Der 
findes flere forskellige systemer, der kan anvendes i kombination med 
ansigtsrefleksterapien. 
 
Der er en tæt relation mellem vores øjne og kroppens vitale energier, blod, væsker og 
organer. Hvis der opstår en dysfunktion i bare en af nævnte komponenter, vil det vise 
sig i som en svaghed i øjnenes funktion. Omvendt kan enhver skade eller traume i 
øjnene påvirke kroppens organer, hormonsystem, blodkredsløb m.m, fordi øjet er 
relatereret til de indre organers funktioner.  
  
Når et synsproblem er evalueret, er det vigtigt at vide, hvordan du opbygger den mest 
hensigtsmæssige behandlingsplan, og det er vigtigt, at du forstår det holistiske mønster, 
herunder også anatomi/øjenstruktur. Samtidig er det også vigtigt, at du kender alle 
sygdomstegn og symptomer. 
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Kursusindhold 
- Teori om anatomi / øjenstruktur relateret til meridianerne. 
- Kommunikation mellem meridianer, vitale organer og øjne.  
- Teori om de 18 mest almindelige øjenlidelser.  
- Teori og praksis / Ansigtsrefleksterapi, analyse- og behandlingsteknik .  
- Auricular Terapi til behandling af øjenlidelser. Nyudviklet Auricular Terapi-protokol   
  til øjenlidelser.  
 
 
 
- Anvendelse af essentielle aromatiske balsamprodukter og æteriske olier i specifikke  
  akupunkturpunkter til forbedring af øjets/synets funktion.  
- Behandlingsmetoder 
- Demonstration 
- Praktik 
 
 

ET 
REHABILITERINGSKO-
NCEPT  TIL 
BEHANDLING AF 
NEUROLOGISKE 
LIDELSER OG 
SYGDOMME I 
HJERNEN 
 

16  ET REHABILITERINGSKONCEPT  TIL BEHANDLING AF NEUROLOGISKE LIDELSER OG 
SYGDOMME I HJERNEN 

Ansigtszoneterapi - 2 dage 
 
Det overordnede mål er at lære at behandle patienter efter hjerneblødning/-skader eller 
neurologiske lidelser ved hjælp af ansigtsrefleksterapi og forskellige avancerede 
metoder.   
 
Kursusindhold 
Teori om hjernen og dens funktioner: 
- Neuron, funktion og struktur  
- Neurotransmittere  
- Hjernen og rygraden: struktur og funktion  
- Placering af motor og følsomme funktioner i centralnervesystemet  
- Nerveimpulser  
- Kranie- og spinalnerver  
- Det limbiske system  
- Amygdala  
- Hippocampus 
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- Lillehjernen  
- Sammenhæng mellem sygdom og det sympatiske/parasympatiske system  

Praktik 
- Teori og praksis /Yamamoto Terapi  
- Teori og praksis / Wong Terapi, kranieakupunktur, nervepunktsakupunktur og 
Cyberenergiteknik. 

 
 
 

TIBETANSK 
NAKKE & SKALP 
REFLEKSTERAPI 
Modul 1  

16   
TIBETANSK NAKKE & SKALP REFLEKSTERAPI Modul 1 - 2 dage 
 
Tibetansk Nakke & Skalp Refleksterapi er sammensat ud fra erfaringer opnået igennem 
mere end 30 års arbejde med forskellige mikrosystemer fra kulturer rundt om i verdenen 
og deres filosofi vedrørende diagnose, behandling og forståelse af sygdomme.  
Hele behandlingsmetoden består af 4 mikrobasesystemer og 4 tillægsmetoder, der 
anvendes individuelt efter patientens behov.  
 
På modul 1 undervises der i mikrosystem placeret i nakke og på kranieområde samt 
tillægsmetode til behandling af muskel- og ledproblemer i hele kroppen samt hovedpine.  
 
Tibetansk Nakke & Skalp Refleksterapi har vist sig særdeles effektiv ved 
nakkespændinger samt muskel- og ledsmerter i hele kroppen, men anvendes også til 
mange andre symptomer som: Gigt, fantomsmerter, højt blodtryk, hovedpine, 
tyktarmskatar, mavesår, søvnløshed, demens, rehabilitering efter hjerneblødning, 
svimmelhed, ødem, angina pectoris samt mange andre sygdomme/symptomer.  
 
Tibetansk Nakke & Skalp Refleksterapi er en behandlingsmetode, der giver mulighed for 
at arbejde med alle organrelaterede lidelser såvel som med andre zoneterapimetoder. 
 
Allerede omkring 700-800 tallet blev der i Tibet afholdt medicinske konferencer med 
henblik på at sammenlægge flere af de forskellige 1000 år gamle metoder og medicinske 
opfattelser, der allerede eksisterede. Under disse konferencer blev der skabt én 
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grundlæggende opfattelse og metode vedrørende diagnose, behandling og forståelse af 
sygdom. Dette arbejde påbegyndtes tidligere end Budismens indtog i Tibet, idet der 
allerede før Budismens tid (400 tallet) eksisterede idéer og viden om diagnose, 
behandling og forståelse af sygdom. 
 
Den allerførste medicinske indflydelse kom fra Indien, idag kendt som Ayurveda. Senere 
kom metoder og idéer fra Kina, Persien og Grækenland til. Resultatet af konferencerne, 
der fandt sted for mere end 1200 år siden, er grundlaget for den tibetanske medicin, vi 
kender og anvender i dag. 
 
 
Metoden er tillige særdeles effektiv til at :  
Smertestillende effekt                                 -  Lette smerter 
Vaskulære effekt                                         - Bedre kredsløb ? 
Lempelse af organisk muskulatur og skelet     - Lindre muskel- og knogleproblemer ? 
Anti-ødematøse effekt                                  - Reducere ødemer ? 
Anti-inflammatorisk effekt                             - Mindske inflammationer ? 
Anti-stress-effekt                                         - Afhjælpe stress 
 
Kursusindhold: 
- Gennemgang af den tibetanske filosofis grundlæggende principper 
- Teori om mikrosystemer 
- Praktik i behandling / Mikrosystem Nakke & Skalp 
- Tillægsmetode - anvendelse af specielle akupressurpunkter  
- Behandlingsmetoder 
- Demonstration 
- Praktik 
 
 

TIBETANSK 
REFLEKSTERAPI 
Modul 2 

16  TIBETANSK REFLEKSTERAPI Modul 2 - 2 dage 
 
Med Tibetansk Nakke & Skalp Refleksterapi Modul 2 er det muligt at opnå gode 
resultater i forbindelse med alle hjernerelaterede dysfunktioner f. eks med motoriske og 
sensitive funktioner, tale-, skrive-, høre, lugt- samt synsproblemer.  
 
Behandlingen er tillige fremragende til at afhjælpe kemiske lidelser og lidelser i 
organerne.  
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Den tibetanske behandlingsmetode kan med stor fordel kombineres med ansigts- og 
fodrefleksterapi, men den kan også stå alene som en selvstændig behandlingsmetode.  
 
På Modul 2 undervises der i bioenergizoner, som ligger i hudens overflade i ansigt og på 
kranie, (Dr Head zoner). Disse zoner har neurologisk forbindelse til forskellige 
spinalnerver, hjernen, kroppens kemi samt indre organer og muskler.  
 
Ved at berøre disse zoner kan man analysere for blokeringer, som derefter behandles 
ved manuel stimulation på zoner og punkter relateret til 3 forskellige mikrosystemer med 
henblik på at forbedre den tilsvarende dysfunktion. 
 
 
Metoden er effektiv til at:  
Antiallergenic effekt                                      Lindre allergi 
Inmunomodulator effekt                                Styrke immunsystemet ? 
Normalisering af stofskiftet effekt                   Normalisere stofskiftet 
Normalisering af hormonale tilstand effekt       Bringe hormonsystemet i balance 
 
 
Kursusindhold 
- Gennemgang af grundlæggende principper for bioenergiterapi og tibetansk filosofi. 
- Teori om påvirkning af nervesystemets blokeringer på den menneskelige krop  
- Placering og funktion af bioenergizoner samt tibetansk behandlingsmetode.  
- Behandlingsmetoder 
- Demonstration 
- Praktik 
 
 

TIBETANSK 
REFLEKSTERAPI 
Modul 3 –  

16  TIBETANSK REFLEKSTERAPI Modul 3 – PSYKISKE TRAUMER - 2 dage 
 
Tibetansk refleksterapi Modul 3 kan med fordel anvendes til behandling af psykiske 
traumer. 
 
Kursusindhold 
- Definition af den neurologiske relation mellem hjerne, krop og følelser.  
- Teori om hjernen og det limbiske system relateret til psykiske problemer.  
- Analyse af behandlingsprotokoller.  
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- Behandlingsmetoder 
- Demonstration 
- Praktik 
 
 

INFERTILITETSBE
HANDLING OG 
BEHANDLING 
UNDER 
GRAVIDITET 
 

24  INFERTILITETSBEHANDLING OG BEHANDLING UNDER GRAVIDITET 
 
Ansigts-og Neuro-Fodzoneterapi - 3 dage 
 
Få succes med infertilitetsbehandling 
Dette kursusindhold kan tillige anvendes til alle menneskers individuelle hormonelt 
betingede lidelser.  
 
Hvorfor arbejde med Infertilitet? 
Problemer med forplantningsevnen bliver mere og mere almindeligt hver dag rundt 
omkring i verden, og det er et meget delikat og alvorligt problem.  
 
Kunstig befrugtning kan føre til mange problemer med sig, og masser af kvinder har 
gennemgået infertilitetsbehandlinger, der har forårsaget endnu alvorligere hormonel 
ubalance, sygdomme hos hende selv og/eller hos barnet. Behandlingerne indebærer 
også mange følelsermæssige problemer. 
 
Lone Sørensen tilbyder 
-En database samlet på mere end 30 år med kombinationer af behandlinger for alle slags 
infertilitets-   
 problemer.  
- Information om den nyeste forskning rundt om i verden. 
- Support på alle faglige spørgsmål. 
 
Kursusindhold 
- Teori om befrugtningsproblemer: 
- Hormonel test 
- Medicinsk historie 
- Ansigtsrefleksterapimetoder til infertilitetsbehandling  
- Neuro Fodrefleksterapi til infertilitetsbehandling 
- Kosttilskud 
- Kost 
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- Behandlingsmetoder 
- Demonstration 
- Praktik 
 
 
samt behandlingsmetode til gravide kvinder: 
 -Under graviditet 
 -Under fødslen 
 -Efter fødsel 
- Behandlingsmetoder 
- Demonstration 
- Praktik 
  
 
 

BEHANDLING AF 
INDLÆRINGS- OG 
ADFÆRDSMÆSSI
GE  
                      
PROBLEMER HOS 
BØRN I 
SKOLEALDEREN 
 

16   
Ansigts- og Neuro-Fodzoneterapi - 2 dage 
 
Et effektivt og innovativt koncept til børn, der hjælper med at: 
- Bedre koncentration og udvikler hukommelsen 
- Forbedre læse-, skrive- og stavefærdigheder  
- Bedre koordineringen mellem hjerne-krop 
- Bedre ordblindhed og dyskalkuli 
- Integrere visuelle, auditive og taktile evner 
- Få barnet til at slappe af 
 
 
Kursusindhold 
Uden brug af medicin forbedres barnets mentale og følelsesmæssige tilstand med 
- Ansigtsrefleksterapi 
- Neuro-fodrefleksterapi 
- Håndrefleksterapi  
- Skriveterapi 
- Demonstration 
- Praktik 
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NEURO 
FODZONETERAPI/
PRAXIS 
VERTEBRALIS 
Modul 1 

16  NEURO FODZONETERAPI/PRAXIS VERTEBRALIS 
 
Modul 1      2 dage 
 
Neuro-Fodrefleksterapi er en hjernebaseret terapi. 
Ved hjælp af denne behandlingsform er man i stand til at genoprette balancen i 
kroppen både fysisk, kemisk, biologisk og mentalt samt afbalancere hjernens funktion.  
Med Neuro-Fodrefleksterapi arbejdes der ud fra grundprincipper baseret på hjernens og 
centralnervesystemets funktioner. Der lægges stor vægt på at opnå et frit flow af 
cerebrospinalvæsken i rygmarv og hjerne, da dette er en ubetinget forudsætning for 
vitalenergi og sundhed.  
 
Neuro-Fodrefleksterapi stammer fra Tibet helt tilbage fra 500 år f. Kr. og er en del af 
en række terapiformer fra forskellige kulturer rundt om i verden - f.eks. Indien, 
Grækenland, Kina og Persien – der alle går ud på at trykbehandle punkter og zoner på 
fødderne for at opnå, at cerebrospinalvæsken flyder frit.  
 
Med Neuro-Fodrefleksterapi er det også muligt at korrigere kropsholdning, og 
behandlingen har således stor indflydelse på det autonome nervesystem. Det er med 
behandlingen muligt både at stimulere og hæmme aktiviteten i nervesystemet. 
 
Neuro-Fodrefleksterapi har vist sig at være særdeles effektiv til behandling af 
neurologiske problemer f.eks, efter hjerneblødninger, ved sygdomme i 
centralnervesystemet og ved neurologiske følger efter traumer f.eks. fantomsmerter i 
lemmer som følge af en ulykke samt til neurologisk behandling i almindelighed.  
 
Neuro-Fodrefleksterapi kan anvendes alene eller i kombination med andre 
behandlingsformer f.eks. Tibetansk Nakke & Skalp Refleksterapi, traditionel fod- og 
ansigtsrefleksterapi, kropsmassage, akupunktur etc. 
 
Behandlingen har ingen bivirkninger, og der er ingen kontraindikationer. Derfor kan 
den uden risiko anvendes sammen med de forskellige behandlinger, som 
Sundhedsvæsenet tilbyder patienter med slagtilfælde. Jo før der sættes ind, jo bedre. 
Men selv efter flere års sygdom kan der opnås forbavsende gode resultater. 
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Det vigtigt at forstå spørgsmål relateret til kroppens dynamik for at kunne arbejde med 
undersøgelses- og behandlingsmetoden Praxis Vertebralis.  
Den neurologiske rygsøjles zoner findes på fødderne, hvor analyse og behandling 
udføres. 
 
Når man behandler med Praxis Vertebralis, opnår man strukturel harmoni i rygsøjlen, og 
sygdomme og følelsesmæssige forstyrrelser normaliseres. 
 
Den neurologiske reflekseffekt hud-centralnervesystem forårsager en dyb stimulus, der 
igennem det perifere nervesystem og det neuro vegetative system kan nå muskler, 
skelet, led, knogler, organer, hormonsystem, indvolde og hjerne. Således kan en 
stimulation i bestemte zoner og punkter på fødderne udløse en effekt i det neuro-
motoriske og neuro-vegetative system på en meget speciel måde. 
 
 
Modul 1 
 
Posturologi er udgangspunktet ved behandling med Praxis Vertebralis/ 
Neuro-fodzoneterapi. 

Kroppens muskler er faciske og toniske. Begge tilstande er under nervesystemets 
kontrol. Denne tonus / spændthed er ikke under viljens kontrol, men er centralt 
reguleret fra hjernen og bestemmer kroppens holdning. Tonus er til tider uens fra side til 
side, hvilket medfører en skævhed i rygsøjlen. Skævheden forårsager med tiden 
smerter, fordi en eller flere spinalnerver vil blive klemt i mellem hvirvlerne. Hverken vilje, 
massage eller træning kan regulere de toniske muskler, idet tonus er styret af hjernen 
ud fra de oplysninger, hjernen får fra kroppen. Beskeder fra kroppen kommer 
hovedsageligt fra øjne og fødder, men også fra sensoriske funktioner (følsomhed).  

Lær om denne funktion og om hvordan ubalancer i systemet påvirker vores fysiske og 
psykiske helbred. Der er mange gode grunde til at tage vare på de ganske almindelige 
muskelproblemer, mange mennesker lider af, allerede før de bliver kroniske og dermed 
årsag til alvorligere problemer! 

Kursusindhold 
-Posturologi er udgangspunktet ved behandling med Praxis Vertebralis- Neuro-
fodrefleksterapi. 
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-Posturologi, beskrivelse og behandling af menneskets postur/positur/ position eller sagt 
med et mere   
 almindeligt ord: kropsholdning 
-Posturologi, observationer af kropsstilling. 
- Posturale problemers indflydelse på organer, fysisk og følelser. 
- Centralnervesystem/ Praxis Vertebralis. 
- Korrektion af posturale problemer ved anvendelse af Praxis Vertebralis. 
- Neurologiske zoner og punkter på foden, der svarer til ryggen og rygsøjlens nerver. 
- Manipulation PRAXIS VERTEBRALIS. 
- Den "følelsesmæssige" analysemetode 
- Behandlingsmetoder 
- Demonstration 
- Praktik 
 
 
 
 

NEURO 
FODZONETERAPI/
PRAXIS 
VERTEBRALIS 
Modul 2 

16   
NEURO FODZONETERAPI/PRAXIS VERTEBRALIS    Modul 2 

Psykiske lidelser og hjernedysfunktioner forårsaget af posturologiske 
forstyrrelser 

Psykiske problemer kan komme på grund af en fordrejning af hjernens opfattelse af 
kroppens holdning (kropsskema) og den virkelige holdning. Dvs. når hjernens opfattelse 
af den faktiske og den opfattede holdning ikke er den samme. Hjernen skal udligne 
denne konflikt uden at vide, hvor de falske eller manglende oplysninger kommer fra. 
Dette medfører kognitive problemer, som er forstyrrelser i funktioner som hukommelse, 
tidsorientering, ordblindhed, hyperventilation, hysteri, nervesammenbrud og træthed. 
Angst kan også være en posturologisk forstyrrelse, som stammer fra øjnene. Køre-, luft- 
og søsyge er alle dage blevet betragtet som neuroser, men årsagen kan også her være 
posturologiske forstyrrelser! 

Kursusindhold 
- Emotionelle problemer relateret til rygsøjlen 
- Kendskab til hjernens funktion/anatomi 
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- Funktion af Cortex 
- Zoner på fødderne svarende til hjernen og Cortex 
- Kranieknogler og bihuler/zoner 
- kranienerver/zoner 
- Behandlingsmetoder 
- Demonstration 
- Praktik. 
 
 

Muskelproblemer 
og posturologiske 
forstyrrelser 
Modul 3 

16  NEURO FODZONETERAPI/PRAXIS VERTEBRALIS    Modul 3 
 
Muskelproblemer og posturologiske forstyrrelser                         
 
 
Der er mange gode grunde til at tage vare på de ganske almindelige muskelproblemer, 
mange mennesker lider af, allerede før de bliver kroniske og dermed årsag til alvorligere 
problemer! 
 
Neuromuskulær fodrefleksterapi er et redskab til at behandle problemer i 
bevægeapparatet. Desuden har behandlingen samme effekt på organ- og energilidelser, 
som traditionel fodzoneterapi, idet den neuromuskulære fodrefleksterapi er en 
helhedsbehandling. 
 
Neuromuskulær fodrefleksterapi er en effektiv behandling til sportsfolk og mennesker 
med forstuvning, forstrækning eller hold i ryggen på grund af forkert bevægelse eller 
arbejdsstilling. 
Det er muligt at behandle f.eks. lidelser som musearm og piskesmæld til alle former for 
kroniske sygdomme som fibromyalgi o.l med denne behandlingsmetode. 
 
Som ansigts- og fodrefleksterapeut kan du kombinere denne behandling og opnå 
fantastiske resultater. 
 
Kursusindhold 
-Teori om kroppens muskelzoner på foden 
-Terori om behandlingsmetode 
-Demonstration 
-Praktik 
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COSMOFACIAL - 
Modul 1 og 2 

32  COSMOFACIAL - Modul 1 og 2 - 4 dage (2 dages kursus på hvert modul) 
 
Ansigtsrefleksterapi til kosmetisk pleje og meget mere Cosmofacial er et nyt kosmetisk 
koncept, udviklet ud fra ansigtsrefleksterapien. Primitive, nulevende indianers 
arbejdsmetode, orientalsk medicin samt neuro-anatomiske teorier danner baggrund for 
denne terapi. 

Cosmofacial konceptet 
En kosmetisk behandling, hvor der tages udgangspunkt i kroppens organiske og kemiske 
dysfunktion, som er årsag til forandringer i ansigtets muskler, hud og væv.  

Kosmetisk Ansigtsrefleksterapi er mere end det vi hidtil har kendt inden for aktuelle 
kosmetiske behandlingstilbud. 
I ansigtet findes der 564 punkter. Fra dette netværk af punkter, der alle har forbindelse 
til centralnerve - systemet, er det muligt at regulere dysfunktioner i vores indre organer, 
lymfesystemet, hormonsystemet og den psykiske tilstand. 

Der bruges udsøgte naturprodukter til behandlingen:  
Spansk bjergsalt samt ren hybenolie fra Andesbjergene.Baggrund 
Cosmofacial konceptet er baseret i Ansigtsrefleksterapiens grundprincipper; orientalsk 
medicin, akupunktur, indiansk zoneterapimetode og neuro-anatomi. 

Hvorfor er denne metode anderledes?                                                                                                
Fordi der under behandlingen foretages en grundig visuel og manuel danalyse af den 
enkelte klients generelle sundhedstilstand.  
Med denne analyse er det muligt at tilrettelægge en individuel behandlingsplan, 

bestående af neurologiske punkter, hvormed det er muligt at påvirke kroppens og 
dermed hudens, vævets og  
musklernes tilstand. 

Hensigten er ikke kun at normalisere hudens tilstand, med også at opnå en bedre 
generel organisk, fysisk og psykisk tilstand hos klienten. 

 

vente 
positi
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Konceptet                                                                                                                                                
Forener anvendelsen af vitaminer, mineraler og aromaterapi med en 
behandlingsmetode, hvor der lægges vægt på harmoni, balance og skønhed. 

 
Kursusindhold 
 
Modul 1 
- Gennemgang af Cosmofacialkonceptet 
- Konsekvenserne i ansigtet på grund af lidelser i kroppen 
- Visuel diagnose / valg af produkter  
- De 7 grundlæggende trin, der anvendes i Æstetik 
- Koordinering af muskelproblemer 
- Brug og vejledning i de produkter, der anvendes i behandlingen 
- Koordinering af orientalske anti-rynkepunkter 
- Praktik 
 
Modul 2 
- Vejledning i hudens processer med baggrund i 5 element-teorien. 
- Orientalsk medicin. 
- Anvendelse af neurologiske punkter til behandling af hudlidelser. 
- Visuel diagnose af hormonelle dysfunktioner. 
- Skræddersyede cremer til hormonelle forstyrrelser med  
   Dr. Schüsslers cellesalte og Bachs  blomstermedicin. 
- Vejledning i brugen af aromaterapi i Ansigtsrefleksterapi. 
- Skræddersyet kost på baggrund af visuel ansigtsdiagnose. 
- Praktik 
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Japansk Lifting 
Modul 1 

 
16 

 
 
Japansk Lifting Modul 1 - 2 dage 
 
En nyhed for terapeuter der allerede tilbyder alternativ behandling og  
en mulighed for alle, der endnu ikke arbejder med kosmetiske behandlinger. 
 
Her får du muligheden for at arbejde med denne fantastiske behandling, der kombinerer 
en japansk behandlingsmetode med Ansigtsrefleksterapi. Du behøver ikke at have 
gennemført andre Cosmofacial kurser eller Ansigtsrefleksterapiuddannelsen, kurset 
kræver altså ingen forkundskaber. 
 
Denne teknik afhjælper både ansigtets ydre tegn på ældning, rynker, poser under 
øjnene m.m. med fantastisk og hurtigt resultat, og samtidig regulerer den kroppens 
fysiske funktioner og følelsesmæssige tilstande. 
 
Dette er sidste nye TREND i Japan, hvor behandlingen anvendes af skuespillere, TV 
værter og andre berømtheder. Behandlingen er allerede en stor succes i Spanien, 
Sverige og England. 
 
 
Kursusindhold 
- Terapeutisk behandlingsmetode. 
- Behandling af enkelte muskler med Dr. Wongs metode. 
- Nervepunkternes følelsesmæssige funktion. 
- Kroppens kemiske funktioner i forhold til collagenproduktion, muskeltonus, vævets og 
hudens 
  spændstighed og andre relevante problemer. 
- Nervepunktkombinationer til collagenproduktion, muskeltonus, vævets og hudens 
spændstighed etc. 
- Kort supplerende information om laserbehandling 
- Demonstration 
- Praktik 
 
Behandlingen er fantastisk behagelig at få. Man begynder behandlingen med pålægning 
af maske med bl.a. argentinsk bjergaske og slutter med nedkøling og berigelse af huden 
med rotation  med argentinske bjergsaltkugler. 
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NB! kurset giver ikke adgang til at undervise professionelt i Japansk Lifting, men du 
kan give en simpel instruktion til klienter, der kunne tænke sig at udføre Japansk Lifting 
på sig selv i hjemmet, som en vedligeholdelsesbehandling. 
 

Japansk Lifting 
Modul 2 
 

8 timer  Japansk Lifting Modul 2 - 1 dagskursus 

Kursusindhold 
- Teori om følelsesmæssige forhold og udtryk. Sådan bruger du NP punkter til at ændre 
ansigtsudtryk. 
- Dr. Wongs metode til behandling af de enkelte muskler. 
- Teori om, at kemi er ansvarlig for slap hud og mangel på tonus i ansigtets muskulatur 
og væv. 
- Kombination af neurologiske punkter til behandling af slap hud og manglende tonus i 
muskler og væv. 

 

Ja 

KOREANSK 
HÅNDPUNKTUR 

20  KOREANSK HÅNDPUNKTUR – 2 ½ dages kursus 

Hele kroppen findes i mikroformat i hånden. 

Koreansk håndpunktur er en behandlingsmetode, som spredte sig hurtigt i begyndelsen 
af 70erne i Sydkorea. Mere end 3 millioner mennesker i Korea udøver systemet. Også i 
Japan kendes og bruges denne terapeutiske metode i stort omfang og læger på Japansk 
universitet har studeret og undersøgt metoden. 

I Danmark, Sverige og Tyskland er det ofte læger, der har studeret metoden. I år 2002 
blev 40 danske læger uddannet i Koreansk håndpunktur. I dag er håndpunktur Koreas 
største folkemedicin. 

I begyndelsen blev denne metode modtaget med stor skepsis i Korea, da den blev 
introduceret i det etablerede sygehusvæsen. Udvikleren af Koreansk håndpunktur, Dr. 
Tao Woo Yoo, henvendte sig derfor til komplementærterapeuter, og det er nok grunden 
til, at metoden hurtigt og med stor succes blev tilgængelig for et stort antal mennesker. 

I det koreanske håndpunkturkoncept går man ud fra, at hele kroppen findes i 
mikroformat i hånden. 

Ja 
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De 12 ordinære samt to ekstraordinære meridianer er placeret i mikroformat på begge 
hænder, og på disse findes der 382 punkter. Ligeledes arbejdes der med et skema med 
nervezoner for kroppens organer samt den fysiske krop, hvormed det under en manuel 
analyse er muligt at skabe en et billede af den enkeltes helbredssituation. 

I neurologisk sammenhæng har hænderne en stor præsentation i hjernen, helt præsist 
33 % af hjernens motoriske del og 25 % af den sensoriske del udgør hænderne. Denne 
store repræsentation af hænderne i hjernen kan være forklaringen på, hvorfor Koreansk 
håndpunktur er så effektiv. 

Den argentinske læge Dr. Maria Perez har igennem 30 års klinisk  undersøgelsesarbejde 
udviklet videre på den Koreanske håndpunktur og har udviklet et system kaldet 
Arcopuntur. Denne metode åbner mulighed for - ved simpel manuel analyse af zoner i 
hånden - at analysere årsagen den enkelte persons helbredstilstand og derefter 
sammensætte en individuel behandlingsplan med henblik på at regulere og normalisere 
årsagen til sygdom/symptomer. 

Denne indfaldsvinkel anvendes også i ansigtsrefleksterapien og er derfor en udmærket 
kombination. 

Lone Sorensen har udviklet en enkel manuel stimulering af zoner og punkter i hånden, 
hvormed det er muligt at påvirke hele kroppens energisystem på samme måde som i 
den orginale Koreanske og Maria Perez´s metode. Håndpunktur/ Arcopuntur kan 
udmærket anvendes som en selvstændig behandlingsmetode, men især til behandling af 
invalide/handicappede mennesker bruges metoden i kombination med fod-og 
ansigtsrefleksterapi. 

Kursusindhold                                                                                                                                           
-Teori                                                                                                                                                      
- Behandlingsmetoder                                                                                                                       
- Demonstration                                                                                                                                  
- Praktik 
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MOR & BABY CARE 
MED ANSIGT OG 
FODZONETERAPI  

16 RAB 
godkendt 

MOR & BABY CARE MED ANSIGTSREFLEKSTERAPI - 2 dages kursus 

MOR OG BABY CARE REFLEKSTERAPI 
 
Et kursus for dig, hvis du har lyst til at arbejde med nyfødte og børn, et kursus for branchefolk 
inden for zoneterapi, jordemødre, sygeplejersker o.l.  
 
Spædbarnet har et stort behov for kropskontakt de første mange måneder af livet. 
 
Mor & Baby Care Terapi hjælper mor og barn via kropskontakt til at få styr på vejrtrækning, 
fordøjelse og hjertefrekvens, der alle er umodne systemer hos den nyfødte. 
 
Terapien fremmer barnets hjerneudvikling og bidrager til, at barnet får større kropsbevidsthed. 
 
Ved at give dit barn terapi får du en mulighed for at få en meget intens stund med barnet. 
Barnet nyder at være tæt sammen med dig og at blive berørt i ansigt og på hænder og fødder.  
At blive berørt på alle kropsdele er med til at give barnet større kropsbevidsthed og glæde ved 
at kunne mærke sig selv og dermed styrkes den motoriske udvikling. 
 
Ifølge den franske læge Dr. F. Leboye er berøring mindst lige så vigtig for et nyfødt barn som 
mad og anden pleje. Mor & Barn Care Terapi har en beroligende effekt og styrker kontakten 
mellem forældre og barn.  
 
Den fysiske krop efter fødslen     
En fødsel påvirker din krop i mange henseender. Her kan du lære om kroppens forandringer, 
og om hvordan du kan gøre noget godt for dig selv efter fødslen. 
 
Mor & Baby Care Terapi 
et nyt projekt udarbejdet til nybagte mødre og fædre. Forældre vil her få mulighed for at lære 
at afhjælpe alle de mindre problemer, der altid dukker op i forbindelse med, at der kommer et 
lille nyt familiemedlem – problemer med såvel baby, søskende som med moderen selv. 
  
Tilbuddet består af et kursus, der på en nem og forståelig måde giver anvisninger i, hvorledes 
man ved hjælp af ansigtsrefleksterapi - altså på helt naturlig vis - kan afhjælpe diverse gener 
hos mor og barn. Metoden udføres i hjemmet, og mor og/eller far udfører stimuleringen!  
 
Ansigtsrefleksterapi kaldes Cyberterapi, når den anvendes som selvbehandling. Cyberterapi er 
en årtusindgammel behandlingsmetode fra Vietnam, der bl.a. hjælper kvinder til at komme 
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hurtigt til kræfter efter fødslen. 
 
SHONISHIN betyder Japansk akupunktur uden anvendelse af nåle og er et 250 år gammelt 
koncept. Mor & Baby Care Terapi er opbygget ud fra dette koncept. 
Shonishin er velegnet til børn i alle aldre, også til nyfødte.  
Shoninhin er en meget blid behandlingsform, der kan udføres udelukkende på hænder, fødder 
og i ansigtet. 
 
Der udføres manuel behandling og TEISHIN-stimulering på essentielle zoner og punkter på 
hænder og ansigt for at afhjælpe barnets symptomer. 
 
SHONISHIN filosofien går ud på, at man følger barnets naturlige mønster - nænsomt og 
respektfuldt. Det betyder, at barnet ikke nødvendigvis behøver at ligge på en briks, men kan 
sidde på skødet hos en af forældrene eller evt. lege på gulvet, mens man udfører 
stimuleringen. 
Alle børn nyder terapi udført efter SHONISHIN principper. 
 
Cyberterapi er tillige en effektiv og naturlig behandling til at afhjælpe en babys første 
vanskeligheder med f.eks kolik, søvnproblemer, hudproblemer, forstoppelse, tandfrembrud, 
ørepine, feber, gråd m.m. Og hvilken mor og far vil ikke gerne selv kunne afhjælpe disse 
dagligdagsproblemer, når de opstår?  
 
Cyberterapi kan tillige anvendes til behandling af søskende, der evt. er emotionelt ude af 
balance på grund af den nye situation. 
 
Mor & Baby Care Terapi giver også nybagte mødre mulighed for at genvinde styrke og få 
 
overskud. Herved forebygges mange hormonelle ubalancer, som kan give anledning til 
alvorligere problemer senere.  
 
Den nybagte mors fysiske og psykiske tilstand er som bekendt afgørende for den lille ny babys 
ve og vel. 
 
Med Mor & Baby Care Terapi kan man afhjælpe ammeproblemer, smerter, infektioner, 
blødningsproblemer, blære- og livmoderproblemer, forstoppelse, fordøjelsesproblemer, luft i 
maven, vægtproblemer, søvnbesvær og træthed, fødselsdepression og meget andet. 
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Cyberterapi - Selvbehandling af forskellige lidelser via ansigtet. 
Cyberterapi er en 3000 år gammel behandlingsteknik, der anvendes til at afhjælpe sygdomme, 
kroniske og/eller akutte lidelser. Metoden stammer fra Vietnam.  
 
Behandlingsteknikken har igennem alle disse år fungeret som en populær folkemedicin, og den 
bliver stadig meget hyppigt anvendt blandt befolkningen i Vietnam. Cyberterapimetoden består 
af et system med 564 nervepunkter og zoner fordelt i begge sider af ansigtet. Hvert 
punkt/zone har en forbindelse til et organ, en kirtel, muskel eller en kemisk proces m.m. i 
vores krop.  Disse punkter kan kombineres på utallige måder og dermed afhjælpe mange 
forskellige dysfunktioner og smerter. 
  
Cyberterapimetoden, oprindeligt kaldet Dien Cham er blevet udført, af kloge mænd, i den 
vietnamesiske kultur igennem mange generationer. Kun de kloge mænd kendte til denne 
behandlingsteknik og de enkelte punkters funktion indtil 1970, hvor den vietnamesiske læge 
Dr. Chau begyndte at studere metoden. 
 
Dr. Chau kalder denne nye videnskab for Cyberteknik, hvilket betyder kontrol og biofeedback. 
Han fandt frem til, at punkterne/zonerne har en neurologisk sammenhæng og via hjernen har 
forbindelse til hele vores krop. Ved at trykke på eller stimulere punkterne med nålestik, 
elektrisk impuls, varme eller kulde, reagerer centralnervesystemet ved at sende impulser til det 
til punktet hørende organ/muskel/kirtel i kroppen.   
 
Man betragter de 564 nervepunkter samt zonerne i ansigtet, som en computer / keyboard og 
hjernen som en harddisk. Når der trykkes på et bestemt nervepunkt på ”keyboard’et”, sendes 
der en besked videre til hjernen, og hjernen sender så besked til det organ, kirtel, muskel, 
system o.a., der har forbindelse til det pågældende punkt.  
 
 
Cyberteknik er en af de tillægsteknikker, der anvendes med fantastiske resultater i behandling 
med ansigtsrefleksterapi. For at vælge de rigtige punkter og zoner er det vigtigt, at et 
menneskes helbredstilstand analyseres af en professionel terapeut med dyb indsigt i at 
kombinere de 564 nervepunkter og zoner individuelt i forhold til den enkelte persons problem. 
 
Gennem egne erfaringer - ved anvendelse af Cyberteknikmetoden siden 1989 - har denne 
teknik vist sig at være så effektiv, at den er blevet en fast tillægsteknik i alle 
ansigtsrefleksterapibehandlinger.  
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Det er muligt at anvende 100 af de 564 nervepunkter til selvbehandling, på en meget nem og 
simpel måde. Metoden til selvbehandling kaldes Cyberterapi, og man kan med fordel anvende 
den i stedet for smertestillende medicin f.eks. til hovedpine, muskelsmerter, 
menstruationsmerter o.l. 
Anvendelse af Cybermetoden har ingen bivirkninger og forgifter ikke kroppen. 
 
Det skal dog nævnes, at anvendelse af Cyperterapi ikke udelukker, at man søger læge eller 
professionel terapeutisk bistand i nødvendige situationer 
Kursusindhold 
- Teori om almindelige problemer med nyfødte 
- Teori om ansigtsterapimetoder 
- Metode til behandling af for tidligt fødte børn 
- Metode til behandling af brødre og søstre 
- Teori om ansigtsterapimetoder til behandling af problemer i forbindelse med graviditet og 
efter fødsel. 
- Behandlingsmetoder                                                                                                                             
- Demonstration 
- Praktik 

 
 
TEMPRANA REFLEX 
TERAPI   

200 RAB 
godkendt 

TEMPRANA REFLEX TERAPI  - 25 dages undervisning 
  
Undervisning: Lone Sorensen  
 
Temprana Reflex Terapi er et hjernebaseret behandlings- og genoptræningskoncept, 
sammensat af forskellige behandlingsmetoder; ansigtsrefleksterapi, neurologisk 
fodrefleksterapi, håndrefleksterapi, muskelrefleksterapi og Brain gym. Desuden 
kostvejledning/kosttilskud målrettet til den enkelte patient.  
 
Refleksterapi er at behandle punkter og zoner forskellige steder på kroppen og dermed 
stimulere reflekser til organer, muskler, hjernecentre og kemiske processer, som via 
centralnervesystemet har tilknytning til de forskellige organer/processer.  
 
Temprana Terapi er en blid, hurtig og effektiv metode, som har fokus på at bringe patientens 
krops- og hjernefunktion i bedre balance.  
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Formålet med Temprana Terapi  
er at opnå en væsentlig forbedring hos børn og voksne, så de opnår fuldt udbytte af alle deres 
ressourcer og når den maksimale kapacitet indenfor de individuelle grænser. Mange gange er 
vi blevet overrasket over de fremskridt og resultater, der opnås, selvom det ifølge prognoserne 
ikke burde være muligt.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Temprana  Terapi  
er oprindelig udviklet til at behandle meget alvorlige problemer, som stammer fra 
dysfunktioner og skader i hjerne og nervesystem. Metoden er med stor succes også blevet 
brugt til mange andre typer problemer, fx astma, cancer, sukkersyge, rygproblemer m.m. Der 
er sådan set ingen grænser for, hvad metoden kan bruges til, idet der findes punkter og zoner 
til hele kroppen, funktioner m.m. Uanset problemets karakter, så vil programmet i hvert enkelt 
tilfælde blive skræddersyet til den enkeltes behov.  
De skader, sygdomme og tilstande, som Temprana Terapi afhjælper, kan være opstået under 
graviditet eller fødsel, eller senere i livet gennem en ulykke, kronisk sygdom, slagtilfælde, 
hjerneblødning, stress etc.                                                                                                                                            
Temprana betyder tidlig. Der bør tages fat på problemet så hurtigt som muligt for at opnå de 
bedste resultater. Jo tidligere, jo bedre. Det er dog aldrig for sent at starte et terapiforløb og 
opnå et godt resultat.  
 
    
                  Temprana Terapi kan bl.a. hjælpe på:                                                                                                                                     

• Medfødt hjerneskade  fx iltmangel under fødslen eller misdannelser i 
fostertilstand.   

• Senhjerneskade fx tumor eller hjerneblødning: manglende motorik, spisning, 
tale, etc.           

• Problemer med muskeltonus fx dystoni, spasticitet, Parkinson       

• Alle typer syndromer fx Down, Asperger, Autisme, Tourette        

• Neurologiske lidelser fx nedsatte funktioner, neuralgier, smerter m.m.                                                                 

• Problemer relateret til sanserne fx nedsat syn, hørelse, lugt samt 
lysoverfølsomhed og tinnitus                    
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• Indlæringsproblemer, ADHD, spændinger og uro, ordblindhed                                   

• Epilepsi – mange er blevet helt fri for symptomer og medicin  

 

 

• Hormonelle problemer fx lidelser i hypothalamus, stofskifteproblemer, 
diabetes m.m. 

• Psykiske lidelser fx angst, depression  

Temprana Terapi er udviklet med henblik på intensiv behandling i hjemmet udført af 
familien, og/eller patienten kan behandles hos en terapeut. Behandlingshyppighed og varighed 
varierer afhængig af den individuelle situation. Generelt behandler familien hyppigere og i 
kortere tid ad gangen end hvis behandlingen udføres af en terapeut. 
 
Temprana Terapi er udviklet af Lone Sørensen, der siden 1978 har arbejdet med 
hjerneskadede børn og voksne. Du kan læse mere om Temprana Terapi på 
www.temprana.org. 
 

1 modul - teori og praksis i behandling af hjerneskade 
2 modul - teori og praksis i behandling af syndromer 
3 modul - teori og praksis i behandling af psykiske sygdomme 
4 Modul - teori og praksis i behandling af adfærds- eller indlæringsproblemer 
5 modul - teori og praksis i undervisningsmetoder til forældre 
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