
Danske zoneterapi-
orga nisationer stOtter op
om forskningsprojekt
af Leila Eriksen, konsulent

Danmarks fire zoneterapior-
ganis ation er, FDZ, SFZ, TKZ
ogzcD har af Vejle Amt mod-
taget invitation til at deltage
i et pilotprojekt, hvis form6J
er at se nermere pA hvad en
zoneterapibehandlin g pil ra-
ske forspgspersoner kan g0-
re i forhold til udskillelse af
affaldsstoffer i urinen.

De flre organisationer er
opfordret til, hver iser, at ud-
pege en zoneterapeut som
reprasentant for de respek-
tive organisationer. Reprre-
sentanter der, pA vegne af
organisationerne, kunne del-
tage aktivt i s6vel forberedel-
se til- som udforelse af en
rrkke behandlinger pA Vejle
Sygehus.

Hver organisation blev
endvidere opfordret til at
kommentere udkastet til

" Hvor er det dog
berigende at

arbejde sammen
om en faglig

fallesnavner,
som denne."

proj ektb eskrivels en, fqr pr o -

jektet gik i luften, for derved
at sikrer den bedst mulige

Vejle sygehus

gennemforeise af initiativet.
Selvom der er individuelle

forskelle, i de uddannelser
terapeuterne har gennemgf, -

et viste det sig, ganske posi-
tivt og helt uden sverdslag,
mullgt at finde en fellesne-
ver for behandlingsindsat-
sen. Et initiatlv som har ve-
ret en rigtig god oplevelse.

Gennemforelse
af projektet
Forsoget er nu gennemfPrt
og man glredes over behand-
Iernes indsats. AIIe har ud-
trykt stor positivitet for pro-
jektets koordinering, hviiket
tiilige gelder engagementet
fra sAvel de respektive organi-
sationer som Vejle Sygehus
og - ikke mindst forsogsper-
sonerne.

Medicinsk afdeling A'7 stil-
lede lokaler, brikse og konsul-
tationsrum tii rAdighed, hvii-
ket fungerede rigtig godt.

Zoneterapeuterne med-
bragte hver isar, udover de-
res fagekspertiser og gode
hum@r, en ghettoblaster som
spillede stille/rolig musik, for
at fA rummene til at virke
mindre "kliniske".

Fors0gspersonerne var utro-
Iig engagerede. Med 30 gra-
ders varme var det ikke
nemt at skulle opsamle sin
dognurin i brune dunke og
sorge for at den blev opbeva-
ret kOligt. En ting er nAr man
er hjemme i vante omgivel-
ser - en anden nAr man skal
pA kursus og pe indkobstur!

Mange tog det dog fra den
humoristiske side. Og- som
en af fors@gspersonerne ud-
trykte det:

"Man kommer ligesom til
at holde af sig selv p5. en an-
den mAde. NAr man gAr der
med posen tanker man - det
her er en del af mig"!

Zon etera pe uter h ol der pa use
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Kun en sitren
bag 4jenldgene
pd den liggende
kvinde afslqrer

en gang imellem,
of hun er vdgen.

Positivt modtaget
Projektgruppen er yderst gla-
de for at ideen med at invite-
re Zoneterapeuter fra de 4
organisationer med blev si
positivt modtaget. Det var
en sats - der skulle vise sig at
vere en yderst positiv sats.

Zoneterapeuterne udtryk-
te: "Det er helt fantastisk at
alle zoneterapiorganisatio-
ner er indbudt til at deltage.
Hvor er det dog berigende at
arbejde sammen om en fag-
lig fellesnevner, som den-
ne. Det er flot at amtet og sy-
gehuset er sA positive. Gid
mange flere initiativer af
denne slags mA se dagens
lys de nmste mange Ar"

Publikation
Foran ligger der nu et st@rre
arbejde for laboratoriet med
analysekorsler af de mange
uriner. SA snart resultater
foreligger, proj ektgruppen
har skrevet rapport og Vejle
Amt har haft lejlighed til at
vurderer resultaterne, vil der
komme yderligere informa-
tion.

Sundhedsstyrelsens RAd
vedr. alternativ behandling
(SRAB), og de dertilhorende
organisationer, har lobende
veret orienteret om projek-
tinltiativet, og vil ligeledes
l@bende blive informeret om
resultaterne. tr

lnformation om Vejle Amt
- kan hentes pd www.vejleomt.dk
I nformation om Zonetera pi
- kan hentes pd www.vifab.dk
lnformation om SRAB kan hentes
pd www.sst.dk
Leila Eriksen traffes pd telefon:
q 6 4 8 t 3 9

sygehuset. I fire rum var tera-
peuter i gang med fors@gs-
personerne.

Bedre nyre-effekt
Forsoget gAr ud pA to meget
essentielle ting: Hvad kan
zoneterapi? Amtet har @n-
sket at se nermere pA et en-
kelt delelement ud af zonete-
rapiens helhedsfilosofi, som
nu afprOves. Den anden ve-
sentlige ting er brobygnin-
gen mellem den alternative
behandierverden og den
etablerede videnskabelige
verden. Det er mindst lige sA
vigtigt, fortaller konsulent
Leila Eriksen.

Denne gang er det zonete-
rapiens mulige effekt pA ny-
refunktionen, som afproves.
Tesen er, at zoneterapi g@r
nyrerne mere effektive, Oger
udvaskningen af affalds stof-
fer fra kroppen i form af me-
re urin.

I alt 4o personer er med i
forsoget. De opsamler deres
urin i to dage fqr og efter zo-

Vejle Amt
undersQger zoneterapi
Kan trykken unde r fadderne (zoneterapi) pivirke
energibaner i kroppen og gore nyrerne mere effektive?

af Michael Korsbek

Musikken bOlger beroligen-
de ud i lokalet fra den ghetto-
blaster, som zoneterapeut Lis
Jensen har medbragt til Me-
dicinsk Afdeling pA Vejle Sy-
gehus.

Hun sidder for enden af
en briks i det lille underso-
gelseslokale pA fjerde sal pA
sygehuset og har godt fat i
f@dderne pA Helle J@rgensen,
der ligger med lukkede ojne
pA den sortskinnende briks.

Kun en sitren bag OjenlA-
gene pA den liggende kvinde
afslorer en gang imellem, at
hun er vAgen. Det sker, nAr
Lis Jensen presser pA bestem-
te punkter under hendes fpd-
der.

Ved siden af zoneterapeu-
ten og Helle J@rgensen ligger
Inger Larsen pA en anden
briks med henderne foldet
pfl maven og lukkede Ojne.
SAdan foregik det i gAr, da
zoneterapien rykkede ind pA

Ovenstdende artikel er publiceret i Vejle Amts Folkeblad, onsdag den 4. juni zoo6.
Videregives med tilladelse fra forfatteren samt Vejle Amts Folkeblad.

neterapien og holder npje

regnskab pA, hvad de drikker.

Halvdelen af deltagerne fAr

en zoneterapi-behandling,

den anden halvdel fAr tre

kvarters afslapning ved si-

den af. Til sidst testes urinen

for en rrekke affaldsstoffer,

ligesom mmngden mAles.

Dette initiativ kan vere

med til at overbevise skepti-

kere om. at de to verdener

slet ikke er sA langt fra hin-

anden, som mange mAske

tror. Set fra brugernes side er

det mAske allervlgtigste at

tjerne noget af berorings-

angsten, sA vi kan samarbej-

de om at satte brugeren i

centrum, siger Leila Eriksen,

som mener, at det offentlige

sammen med den alternati-

ve verden er forpligtet til at

teste de alternative metoder.

ForsOget afsluttes, nAr de

medvirkende har samlet

endnu to dages urin. Deref-

ter gAr der et par mAneder

med analyser,fur en endelig

rapport er klar. D
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