UDDANNELSES INDHOLD 1/4
Aftenhold – Sjælland
undervisning onsdage kl. 16.15-21.45
Kursusstart: 21. august
I alt 16 onsdage plus søndag d. 12/1-20 kl. 9-17
Adresse: Rugvænget 31, 2750 Ballerup
I denne uddannelse kombinerer du E-learning med holdundervisning på skolen. Du skal være opmærksom
på, at inden du møder op på første undervisningsdag, skal du have taget E-learning 1 og 2. Ligeledes skal
du have taget E-learning 3 og 4 inden du møder op på fjerde undervisningsdag. Du får mulighed for at stille
opklarende spørgsmål via mail undervejs.
Når du har tilmeldt dig og betalt, får du adgang til E-learning modulerne. Til hvert modul hører en række
spørgsmål, hvoraf du skal besvare minimum 66% (2/3) rigtigt for at gå videre til næste modul. Du får tilsendt
et spørgeskema, og mailer dine svar tilbage til os.
E-learning - 1: Anatomi og fysiologi: Hjernen, hyphothalamus, thalamus, pinealkirtlen, hypofyse, medulla
oblongata, bihuler/pandehuler, ører, øjne, tårekanaler, næse, mund, det eustakiske rør, ligevægtscenteret.
Urinveje
Underviser dyrlæge Katrine Boel
E-learning - 2: Anatomi og fysiologi: Det store og det lille kredsløb: Lunger, bronkier, luftrør, lungelidelser
bl.a. lungeorm, lungebetændelser, hoste.
Immunsystem og lymfesystem: lymfekar, leucocytter, lymfocytter, den røde knoglemarv, binyrer, thymus,
appendix, mælkebrystgangen, lidelser i immunsystemet bl.a. allergi
Underviser dyrlæge Katrine Boel
E-learning - 3: Anatomi og fysiologi: Nervesystemets funktion og opbygning: Neuronets opbygning, det
anatomiske og funktionelle nervesystem: Sympatikus, Parasympatikus, spinalnerver, dermatomer, myotomer,
nervus vagus, trigeminusnerven, iskiasnerven, Solar plexus.
Fordøjelsessystemet: Spiserør, mavemund, mavesæk, maveport, lever, galdeblære, galdegang, pancreas,
milt, bugspytkirtel, 12-fingertarm, tyndtarm, IC-klap, tyktarm, endetarm, anus.
Foderallergi og foderintolerance og andre lidelser i fordøjelsessystemet
Underviser dyrlæge Katrine Boel
E-learning - 4: Anatomi og fysiologi: Kredsløb: Hjertets opbygning og funktion, blodkar, portåresystem,
hjerteorm, eks. på hjertelidelser.
Hormonsystem: Hormoner, fertilitet og kønsorganer, skjold-og biskjoldbruskkirtler, binyrer, pancreas, brystkirtler
Knoglesystem: Hundens hvirvelsøjle, knogler og funktion, bevægeapparatet og lidelser heri
Underviser dyrlæge Katrine Boel
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E-learning 1 og 2 skal være taget inden kursusdag 1
E-learning 3 og 4 skal være taget inden kursusdag 4
Kursusdag 1 – 5 ½ timer - 21/8-2019
Introduktion
Zoneterapi – reflexologi - historisk set
Zoneterapiens principper
Hvordan viser ubalancer sig hos hunden?
Zoneterapi på hunde contra mennesker
Hvordan virker reflexologi?
Forskning
Årsager til ubalancer og sygdomme
Kontraindikationer
Reaktioner under og efter behandling
Potens anatomi og zonernes tilblivelse
Inden behandling
Selve behandlingen
Teknikken på poterne

Kursusdag 2 – 5 ½ timer - 28/8-2019
Opvarmning
Afslutning
Creme og olie
Zoner, Systemer: Hovedets zoner og urinveje.

Kursusdag 3 - 5 ½ timer - 4/9-2019
Introduktion til 5-elementlæren: Yin og yang

Kursusdag 4 - 5 ½ timer 18/9-2019:
De 5 elementer

Luftvejssystemet og lymfesystem/
immunsystem.

Aspekterne i de 5 elementer

Elever øver på hunde.

Elever øver på hunde

Nervesystem
Elever øver på hunde

Kursusdag 5 - 5 ½ timer - 2/10-2019
Hundens psykiske aspekt og sjæle samt adfærd

Kursusdag 6 - 5 ½ timer - 9/10-2019
Organuret

Øvelser i de 5 elementer

Fordøjelsessystemet

Udrensningssystem

Hjerte/kredsløbssystem

Elever øver på hunde

Elever øver på hunde
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Kursusdag 7 - 5 ½ timer - 23/10-2019
5-element fortsat: Meridianer og forreste energigennemløb samt tilhørende akupressurpunkter

Kursusdag 8 - 5 ½ timer - 6/11-2019
Knoglesystemet

Hormonsystemet

Meridianerne i det bageste energigennemløb
samt tilhørende akupressurpunkter

Elever øver systemer, meridianer og
akupressurpunkter på hunde

Elever øver systemer, meridianer og
akupressurpunkter på hunde

Kursusdag 9 - 5 ½ timer - 20/11-2019
Journalskrivning

Kursusdag 10 - 5 ½ timer - 4/12-2019
Organstyrede muskler

5-element fortsat: Meridianerne i det midterste
energigennemløb samt tilhørende
akupressurpunkter.

QI og BLOD

DU og REN meridianerne samt tilhørende
akupressurpunkter. Elever øver systemer,
meridianer og akupressurpunkter på hunde

Elever øver systemer, meridianer og
akupressurpunkter på hunde

Kursusdag 11 - 5 ½ timer - 8/1-2020
De 5 elementer fortsat: Funktionskredse

Elever øver på hunde

Kursusdag 12 - 5 ½ timer - 22/1-2020
Ansigtszoneterapi
Homøopati
Bachs blomstermedicin
Eksamensforberedelse til case
Elever øver på hunde

Kursusdag 13 - 5 ½ timer – 5/2-2020
Opsamling af diagnosemetoder (TKM) og
behandlingsmuligheder: – Lunge og Colon

Kursusdag 14 - 5 ½ timer - 19/2-2020
Opsamling af diagnosemetoder (TKM) og
behandlingsmuligheder – Nyre og Blære

Opsamling af diagnosemetoder (TKM) og
behandlingsmuligheder – Mave og Milt

Opsamling af diagnosemetoder (TKM) og
behandlingsmuligheder – Lever og
Galdeblære

Opgaveløsning: grupper og tavle

Opsamling af diagnosemetoder (TKM) og
behandlingsmuligheder – Hjerte, Tyndtarm,
Pericardium og Sanjiao (3E)
Opgaveløsning: grupper og tavle. Øve systemer,
meridianer og akupressurpunkter på hunde

Opgaveløsning: grupper og tavle

Repetition, opgaveløsning: grupper og tavle
samt eksamensforberedelse
Elever øver på hunde
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Kursusdag 15 - 5 ½ timer - 4/3-2020
Repetition, opgaveløsning: grupper og tavle
samt eksamensforberedelse

Kursusdag 16 - 5 ½ timer - 18/3-2020
Repetition, opgaveløsning: grupper og tavle
samt eksamensforberedelse

Elever øver på hunde

Elever øver på hunde

Ekstra undervisningsdag: 12/1-2020
2-3 timer: Adfærd, samspillet mellem hund og ejer, rollen som hunde-zoneterapeut i forhold til hunden. Underviser: Adfærdsterapeut, hunde-zoneterapeut samt hundetræner Marie-Louise Scharling
(foregår på Sjælland sammen med Jyllandshold)
•

2-3 timer: Kost ved dyrlæge Anett Weber.

•

Repetition eller opgaver

3. april 2020: skriftlig eksamen
15. april 2020: senest afleveres eksamenscase
30. april 2020: mundtlig eksamen
Skriftlig eksamen bestående af multiple choise og redegørende spørgsmål – 3 timer
Senest 10 dage efter skriftlig eksamen skal den skriftlige opgave (case) afleveres.
Mundtlig eksamen – løber over hele dagen (Kun ved bestået skriftlig eksamen).
Den skriftlige opgave (case) forsvares og der eksamineres i pensum.
Prisen for uddannelsen er 25.000 kr.- inkl. litteratur – ved tilmelding efter d. 1. februar 26.500 kr. inkl. litteratur

Der forbeholdes ret til ændringer.
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