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Arrangementer og aktiviteter i lokalafdelingerne 
 

FDZ Fyn, kontaktperson: Nanna Josephine Aalborg Holm – e-mail:  pnansen@gmail.com – tlf.: 20 77 60 83 
Husk ved tilmelding at oplyse: dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 

Gæster bedes oplyse: navn, adresse, mail samt mobilnummer. 
  

Praktiske oplysninger Arrangement Tilmelding 

Dato: Mandag den 25. Januar 
2021 

Tidspunkt kl.: 18.30-21.00 
 
Pris:  
100 kr. (kun for medlemmer, 
skal tilmeldes på forhånd)  
 
125 kr. (for gæster) (betaling ved 
tilmelding eller ved indgang) 

 
Forplejning: Lidt sødt til ganen i 
pausen. 
 
Tilmeldingsfrist: fredag den 4. 
januar 2020 
 

Kære kollega 
 

Vi holder her på Fyn endnu et arrangement 
med Claus Schultz fra Dit Alternativ om 

Tankefeltterapi 
 
 

Hvad er TankeFeltTerapi og Emotionel Friheds-
Teknik - og hvad kan vi som zoneterapeuter bruge 
det til? 
Du vil på den aften få et indblik i hvad de to 
teknikker er og lære lidt, så du efter de 2-3 
timer har noget du kan gå hjem og bruge. 
  
Tankefeltterapi (TFT) og Emotionel 
FrihedsTeknik (EFT) er to teknikker, der 
minder om hinanden. Teknikkerne går ud på 
at du bruger akupunkturpunkter og 
meridianer til afbalancering af 
følelsesmæssige 
problematikker. Teknikkerne kan bruges 
alene, men vi har fokus på at kombinere det 
med det du i forvejen arbejder med, feks. 
zoneterapi, akupunktur eller massage. 
  
Det er som sagt metoder hvor meridianerne 
og akupunkturpunkterne bruges til at 
bearbejde følelser og oplevelser på en 
anden og dybere måde end vi kender det fra 
de ovennævnte behandlingsmetoder.  
En stærk, effektiv og hurtig måde at hjælpe 
dine klienter og dig selv på, fordi du bruger 
din viden om de 5 elementer og de 

Sted: 
Dit Alternativs lokaler, 
Vestergade 39, 2. sal, 5000 
Odense C 
 
Tilmelding til: Carina Marie 
Bøttger på mail:   
zoma-cmb@hotmail.com eller 
på sms på mobil: 50 14 85 55. 
               
Husk at oplyse navn, 
medlemsnummer, 
mobilnummer og mailadresse. 
 

Aktivitetskalender for lokalafdelingerne i FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter 

       

 

Januar 2021 



 

 

 

 
Side 2 af 3                                                                          Januar 2020 
 

tilknyttede følelser til at komme endnu 
længere i dine behandlinger. 
  
Et redskab du kan bruge på de klienter, hvor 
følelserne fylder mere end det fysiske. Eller 
hvor følelserne står i vejen for løsningen af 
det fysiske problem. Eksempler kan være en 
forstoppelse, der umiddelbart afhjælpes, 
men bliver ved at vende tilbage. Eller 
behandling af allergier, vi aldrig rigtig 
kommer til bunds i. 
  
Derudover kan det også bruges til klienter, 
der ønsker hjælp til store som små 
problemer - alt lige fra angst for 
edderkopper, højdeskræk til større og 
dybere problemer.  
  
TFT og EFT hjælper kort sagt med at blive 
afklaret i forhold til en ting, en følelse eller 
en situation. F.eks. at kunne gå til eksamen 
med “sommerfugle i maven” i stedet for en 
lammende angst. 
  
TFT og EFT er også fantastiske redskaber til 
egenterapi. 
 

 
 
 

FDZ Nordjylland, kontaktperson: Dorte Petersen – e-mail: sa-pied@mail123.dk – tlf.: 40 33 48 95 
Husk ved tilmelding at oplyse:  dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 

Gæster bedes oplyse: navn, adresse, mail samt mobilnummer. 
 

Praktiske oplysninger Arrangement Tilmelding 

Tilmeldingsfrist senest:  Inden så længe følger der spændende 
arrangementer fra lokalafdeling 
Nordjylland. 

Hold øje med hjemmesiden for evt. 
opdateringer. 
 

 

 
 
 

FDZ Sydjylland kontaktperson: Søren Brummer– 
 e-mail: brummersmil@gmail.com – tlf.: 51 66 20 40 

 
Tilmeldinger til: Carl Eric Engel 

e-mail: ehc@ceengel.dk – tlf. 20 75 18 02 
Husk ved tilmelding at oplyse: dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 

Gæster bedes oplyse: navn, adresse, mail samt mobilnummer. 
  

Praktiske oplysninger Arrangement Tilmelding 
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 Inden så længe følger der spændende 
arrangementer fra lokalafdeling 
Sydjylland. 

Hold øje med hjemmesiden for evt. 
opdateringer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FDZ Østjylland, kontaktperson: Malene Hunnerup – e-mail: fdzostjylland@gmail.com – Tlf.: 26 68 18 08  
Husk ved tilmelding at oplyse:  dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 

Gæster bedes oplyse: navn, adresse, mail samt mobilnummer. 

 
Praktiske oplysninger Arrangement Tilmelding 

 Inden så længe følger der spændende 
arrangementer fra lokalafdeling Østjylland. 

Hold øje med hjemmesiden for evt. 
opdateringer. 

 

 

 
 

 
FDZ Mentorer 

 

Marianne Lyhne: 
Niels Brocks Gade 12, 4. sal, 8900 Randers C, Mobil: 24 67 58 68, E-mail: denalternative.com 

 

Anne Margrethe Dalskov: 

Bystævnet 20 A, 5474 Veflinge, Mobil: 26 18 19 19, E-mail: amdalskov@mail.dk 
 

Merete Kongsmark Andersen: 
Slotsgade 15, 1. tv., 3400 Hillerød, Mobil: 50 94 04 04, E-mail: info@blid-zoneterapi.dk 
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