Aktivitetskalender for FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter,
FDZ's lokalafdelinger og FDZ-samarbejdende skoler

Velkommen til nyheder samt mange spændende arrangementer og oplevelser!

HUSK! Er du med på kliniklisterne hos Sygeforsikringen "danmark"?
Er du RAB-registreret medlem, så husk at være med på kliniklisterne hos "danmark".
Dette gør du ved at logge ind på D-service - har du mistet koden, så ring til "danmark" på telefon 70 10 90 70, og de vil
sende en ny til dig.
Når du er logget på, går du ind under "Ret kontooplysninger" - nederst på siden kan du vinge af ud for Danica, Skandia og
Pensam.
Husk også at oplyse e-mailadresse og kontonummer, hvis du ønsker at "danmark afregner direkte med dig.

Lokalafdelingerne
Som medlem af FDZ er du også medlem af lokalafdelingerne. På nuværende tidspunkt er der 6 lokalafdelinger rundt om i
Danmark, og du kan frit vælge, hvilke møder og arrangementer du ønsker at deltage i, alt efter hvad der har din interesse.
Vedr. mødeaktiviteter:
Tilmelding: tilmelding er bindende.
Afbud/Manglende fremmøde:
Ved afbud senere end tilmeldingsfristens udløb, eller ved manglende fremmøde, opkræves følgende gebyrer:
Gratis arrangementer: 100,00 kr.
Betalingsarrangementer: fuld deltagerpris
Der kan være særlige regler for afbud/manglende fremmøde ved visse arrangementer - dette vil i så fald fremgå ved det
enkelte arrangement.
For yderligere information om arrangementer, indhold og tilmeldingsfrister kig med nedenfor!
Du kan også læse mere på fdz.dk og i Zoneterapeuten.
Rigtig god fornøjelse!
Med venlig hilsen
FDZ-sekretariatet
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FDZ's lokalafdelinger
FDZ Fyn, kontaktperson: Hanne Lydolph - h.lydolph@nal-net.dk - tlf. 29 93 25 35
Dato og Sted
Arrangement
Søndag 29. oktober 2017
Stormøde med fokus på den faglige kampagne!
Kl. 13.00-17.00
Vindegade 99-103
(baghuset)
5000 Odense C

Tilmelding
Til Lotte Odsgaard, lo@fdz.dk
Senest: ?
HUSK at oplyse medlemsnummer,
navn, adresse, mobilnr. og emailadresse.
Medlemmer: gratis
Gæster: 250 kr.
Inkl. sandwich, kaffe, te og vand.

FDZ Midt- og Vestjylland, kontaktperson: Jenny Bötker Hestbech - j_hestbech@hotmail.com - tlf. 20 49 32 13
Tilmelding
Dato og Sted
Arrangement
Til kontaktperson
Torsdag 08. juni 2017
Undervisning på Natur-Drogeriet
Kl. 17.00-21.00
Natur-Drogeriet
Nydamsvej 13-15
8362 Hørning

HUSK at oplyse medlemsnummer,
navn, adresse, tlf./mobil og emailadresse.
Medlemmer: gratis
Kun for medlemmer
Min. 15 deltagere

Søndag 01. oktober 2017
Kl. 13.00-17.00
Heilpraktikerskolen
Vestergade 38
8600 Silkeborg

Stormøde med fokus på den faglige kampagne!

Til Lotte Odsgaard, lo@fdz.dk
Senest: ?
HUSK at oplyse medlemsnummer,
navn, adresse, mobilnr. og emailadresse.
Medlemmer: gratis
Gæster: 250 kr.
Inkl. sandwich, kaffe, te og vand.
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FDZ Sydjylland, kontaktperson: Sabine Søndergaard - sabineszoneterapi@mail.dk - tlf. 22 83 89 65
Tilmelding
Arrangement
Dato og Sted
Torsdag 08. juni 2017
Foredrag med Frede Damgaard
Til Lene Godtfredsen
Kl. 19.00-21.00
cityzonen@cityzonen.dk
Frede Damgaard starter med at fortælle om
WeCa
Senest 29. maj 2017
sundhedsråd,
og
derefter
vil
han
fortælle
om
Biosyms
Frørup Landevej 27
HUSK at oplyse medlemsnummer,
produkter. Der vil efterfølgende være tid til at stille
navn, adresse, tlf./mobil og e6070 Christiansfeld
spørgsmål.
mailadresse.
Medlemmer: 100 kr.
Gæster: 200 kr.
Inkl. kaffe/te og kage.
Søndag 05. november 2017
Kl. 13.00-17.00
WeCa
Frørup Landevej 27
6070 Christiansfeld

Stormøde med fokus på den faglige kampagne!

Til Lotte Odsgaard, lo@fdz.dk
Senest: ?
HUSK at oplyse medlemsnummer,
navn, adresse, mobilnr. og emailadresse.
Medlemmer: gratis
Gæster: 250 kr.
Inkl. kaffe/te og kage.

FDZ Nordjylland, kontaktperson: Gitte Spejlborg Byrne - gitte@byrneszoneterapi.dk - tlf. 50 45 09 01
Arrangement
Tilmelding
Dato og Sted
Lokalafdeling Østjylland og Nordjylland har sammen Til Tove Lykkegaard, Pharma Nord
Mandag 12. juni 2017
arrangeret besøg hos Pharma Nord, hvor I vil starte tlykkegaard@pharmanord.com
Heldagstur
dagen med oplæg om bl.a. næringstoffernes
Pharma Nord
HUSK at oplyse medlemsnummer,
betydning, herunder produktionens betydning for
navn og mobiltlf.
næringstoffernes værdi. Der vil også blive fortalt om
Der er opsamling i bus udvalgte Q10 og Selen. Der bydes på en sandwich, hvorefter
steder. Se særskilt invitation.
der er rundvisning på fabrikken i mindre hold. Dagen Medlemmer: gratis
afsluttes med kaffe og en spørgsmålsrunde.
Kun for medlemmer/Max 25.
Inkl. let anretning - giv besked, hvis
du har brug for specialforplejning.
Tirsdag 19. september 2017
Kl. 13.00-17.00
Beboerhuset Trekanten
Sebbersundvej 2A
9220 Aalborg Ø

Stormøde med fokus på den faglige kampagne!

Til Lotte Odsgaard, lo@fdz.dk
Senest: ?
HUSK at oplyse medlemsnummer,
navn, adresse, mobilnr. og emailadresse.
Medlemmer: gratis
Gæster: 250 kr.
Inkl. sandwich, kaffe, te og vand.
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FDZ Østjylland, kontaktperson: Gitte Nyboe Hagner - gittehagner@gmail.com - tlf. 29 92 93 64
Arrangement
Tilmelding
Dato og Sted
Lokalafdeling Østjylland og Nordjylland har sammen Til Tove Lykkegaard, Pharma Nord
Mandag 12. juni 2017
arrangeret besøg hos Pharma Nord, hvor I vil starte tlykkegaard@pharmanord.com
Heldagstur
dagen med oplæg om bl.a. næringstoffernes
Pharma Nord
HUSK at oplyse medlemsnummer,
betydning, herunder produktionens betydning for
navn og mobiltlf.
næringstoffernes værdi. Der vil også blive fortalt om
Der er opsamling i bus udvalgte Q10 og Selen. Der bydes på en sandwich, hvorefter
steder. Se særskilt invitation.
der er rundvisning på fabrikken i mindre hold. Dagen Medlemmer: gratis
afsluttes med kaffe og en spørgsmålsrunde.
Kun for medlemmer/Max 25.
Inkl. let anretning
Torsdag 21. september 2017

Psykolog Gitte Knudsen Teinvig fortæller om "Den
Nærmere information om tid og svære samtale".
sted følger.

Til kontaktperson

HUSK at oplyse medlemsnummer,
Helle Jensen fortæller, hvordan homøopati kan hjælpe.navn, adresse, tlf./mobil og emailadresse.
Medlemmer: 100 kr.
Gæster: 200 kr.

Søndag 01. oktober 2017
Kl. 13.00-17.00
Heilpraktikerskolen
Vestergade 38
8600 Silkeborg

Stormøde med fokus på den faglige kampagne!

Til Lotte Odsgaard, lo@fdz.dk
Senest: ?
HUSK at oplyse medlemsnummer,
navn, adresse, mobilnr. og emailadresse.
Medlemmer: gratis
Gæster: 250 kr.
Inkl. sandwich, kaffe, te og vand.

Onsdag 04. oktober 2017
Kl. 18.30
Heilpraktikerskolen i Silkeborg

Inge Dougans fortæller om merdian- og
zoneterapiforskning i Sydafrika

Til kontaktperson
HUSK at oplyse medlemsnummer,
navn, adresse, tlf./mobil og emailadresse.
Medlemmer: 100 kr.
Gæster: 200 kr.

Tirsdag 31. oktober 2017

Susanne Løfgren fortæller om Bachs blomsterdråber. Til kontaktperson

Nærmere information om tid og
sted følger.

HUSK at oplyse medlemsnummer,
navn, adresse, tlf./mobil og emailadresse.
Medlemmer: 100 kr.
Gæster: 200 kr.
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FORTSAT: FDZ Østjylland, kontaktperson: Gitte Nyboe Hagner - gittehagner@gmail.com - tlf. 29 92 93 64
Arrangement
Tilmelding
Dato og Sted
Onsdag 22. november 2017
Julearrangement
Til kontaktperson
Kl. 16.00-20.00
Vær med til at forberede middagen inspireret af Jytte
Langkjær
Madværkstedet i Silkeborg
HUSK at oplyse medlemsnummer,
navn, adresse, tlf./mobil og emailadresse.
Medlemmer: 395 kr.
Kun for medlemmer

FDZ Nordsjælland, kontaktperson: Merete Kongsmark Andersen - info@blid-zoneterapi.dk - tlf. 50 94 04 04
Arrangement
Tilmelding
Dato og Sted
Kiropraktor Mette Reuter Madsen og
Onsdag 13. september 2017
Til kontaktperson
Kraniosakralterapeut
Dorrit
Dall-Hansen
fortæller
Kl. 19.00-21.30
Senest 06. september 2017
hvordan de behandler babyer,og hvad vi som
Markedsstræde 12, 3. sal
HUSK at oplyse medlemsnummer,
zoneterapeuter skal være opmærksomme på.
navn, adresse, tlf./mobil og e3400 Hillerød
mailadresse.
Medlemmer: 100 kr.
Gæster: 200 kr.
Søndag 24. september 2017
Kl. 13.00-17.00
Kulturcenter Taastrup
Poppel Allé 12
2630 Taastrup

Stormøde med fokus på den faglige kampagne!

Til Lotte Odsgaard, lo@fdz.dk
Senest: ?
HUSK at oplyse medlemsnummer,
navn, adresse, mobilnr. og emailadresse.
Medlemmer: gratis
Gæster: 250 kr.
Inkl. sandwich, kaffe, te og vand.

Torsdag 16. november 2017
Kl. 19.00-21.30
Markedsstræde 12, 3. sal
3400 Hillerød

Er video en del af din fremtidige markedsføring?

Til kontaktperson
Senest 09. november 2017

Flemming Eiberg fra SmartVideoPro kommer og
fortæller, hvordan man laver professionelle videoer
uden den store viden og en masse dyrt og
kompliceret udstyr. Faktum er, at du formentlig
allerede har det meste udstyr, men blot skal lære at
udnytte det til at skabe flotte videoer, der booster din
forretning!

HUSK at oplyse medlemsnummer,
navn, adresse, tlf./mobil og emailadresse.
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FDZ-samarbejdende skoler
Dig i Centrum, Klosterengen 137A, 1. sal, 4000 Roskilde
www.dig-i-centrum.dk

Bliv professionel Kranio-sakralterapeut på under 2 år
Vores overordnede mål er at uddanne/efteruddanne kompetente terapeuter, som er drevet af lysten til at hjælpe andre
mennesker tilbage til balance og helhed.
Uddannelsen hos Dig i Centrum henvender sig til alle, der vil have en professionel og seriøs uddannelse, og som helhjertet
ønsker at udvikle sig til en dygtig kranio-sakralterapeut.
Vores kranio-sakraluddannelse er primært biomekanisk, men du vil også stifte bekendtskab med biodynamiske teknikker.
Vores uddannelse ligger langt over kravene for godkendelse til momsfritagelse og RAB/SA-registrering. Uddannelsen er
anerkendt af terapeutforeningerne.
Vi har små ekslusive hold på max. 8 studerende, hvilket gør at der i undervisningen er mere tid til dig som studerende.
Næste hold starter den 1. september 2017. Se fuld beskrivelse samt kalender for uddannelsen på vores hjemmeside.
Organmassage - 64 timers weekendkursus
Kursets formål er:
* at give dig indblik i organernes funktion i forhold til kroppen.
* at du lærer at diagnosticere dysfunktioner/ubalancer i organsystemet, samt hvordan disse kan påvirke et menneskes
dagligdag.
*

at du finder forståelse for nødvendigheden af den blide arbejdsmetode samtidig med en korrekt og præcis udførelse af
terapien.

Teoretisk får du en grundig indføring i grundlaget for organmassage, hvordan organerne arbejder og deres placering, samt
hvilke typer tilhæftninger, der er for de forskellige organer.
Derudover gennemgås hvilke sygdomsbilleder, der kan vise sig ved de forskellige restriktioner (spændinger), som kan
forefindes i forbindelse med organerne. Og ikke mindst hvornår der skal udvises forsigtighed ved udførelse af terapiformen.
Du får nogle præcise metoder til at udpege ubalancer, samt hvordan du kan mærke et organs funktionelle ubalance.
Varighed: 64 timer fordelt på 2x3 dage samt 1x2 dage - alle dage kl. 9.00-15.00: 15.-17. september 2017, 27.-29. oktober
2017, 24.-25. november 2017.
Pris: 10.000 kr. - der kan laves aftale om betaling i 3 rater.
Se kursuskalender på www.dig-i-centrum.dk
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Zoneterapeutskolen Dit Alternativ, Odense, Kongensgade 39, 5000 Odense C.
www.ditalternativ.com eller www.muskulaerzoneterapeut.dk

MZ-Meridianterapi - 2-dages kursus
Lær at åbne, hvor der er lukket.
Vi går i dybden med meridianerne, spejler dem til fødderne, finder blokeringer og lærer, hvordan vi behandler dem med
effektive teknikker.
Varighed: 8.-9. juni 2017 - begge dage kl. 9.00-16.30.
Pris: 2.800 kr.
Se kursuskalender på www.ditalternativ.com

Lasota Terapi Akademi
www.lasota.dk

Kinesiologi-tape online
Udvidede bløddelsteknikker til dine massage-/zoneterapibehandlinger
Lasota Terapi Akademi tilbyder sit første online-kursus, og det eneste kursus i kinesiologi-tapening - udvidede
bløddelsteknikker til dine massage-/zoneterapibehandlinger.
I mere end 15 år har Lasota Terapi Akademi afholdt 3 forskellige kurser på akademiet i kinesiologi-tapening - udvidede
bløddelsteknikker til dine massage-/zoneterapibehandlinger. Første kursus indeholdt teorien bag tapeningkonceptet samt
praktik omkring ryg- og overekstremitet. Andet kursus indehold ryg- og underekstremiteter, og tredje kursus mere
avancerede teknikker samt tapening for organdysfunktioner. Nu samles disse 3 kurser i ét online-kursus, som du efter
tilmelding har fri adgang til i en hel måned!

Der er rigtig mange penge at spare ved at tage online-kurset, da prisen ligger under hvad et enkelt kursus med fremmøde
på akademiet kostede før. Du sparer ligeledes transportomkostninger, ligesom du ikke behøver at tage fri fra arbejde for at
deltage.
Forventet tid der skal bruges på online-kurset:
*
*
*
*
*

12 timer til at gennemføre kurset
69 videoer, som vi anbefaler du ser to gange
110 sider kursusmateriale
Mulighed for at Skype med underviser efter aftale
Digital eksamen

RAB/SA-timer: 12
Pris: fra kr. 695,00 - se mere på www.lasota.dk/online-kurser
Se kursuskalender på www.lasota.dk
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WeCa, Sydjysk Komplementært Uddannelsescenter, Christiansfeld
www.weca.dk

Se kursuskalender på www.weca.dk

Zoneterapeutskolen Logos, Frederiksgade 79, 1., 8000 Aarhus
www.zoneterapiskolen.dk

Se kursuskalender på www.zoneterapiskolen.dk
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