
Firma zonetera pi el ler ?
Jeg hedder Dorthe Lambek, er 39 Ar og
mor til z dejlige unger pA rr og 9 Ar.

Jeg blev uddannet pi Zoneterapeutsko-
len i Kolding i sommeren 2oo5. Allerede
under uddannelsen havde jeg fiet et lille
vrerelse derhjemme indrettet til klinik og
vidste, at der ville jeg fortsette med at be-
handle udfra, nf,r jeg engang var ferdig.
Jeg havde da jeg var ferdiguddannet sam-
tidig fuidtidsjob som Personiig hjalper,

hvor jeg arbejdede 7 dagnpi en mAned, sA jeg havde mange
fridage til at tage klienter ind og fA "butikken" op at st6.

Jeg tog springet
I efterAret zoo6 tog jeg springet og sagde det faste op for at
kaste mig over klinikken pf, fuldtid, folte at nu var tiden der,
men det var bestemt ogsA med lidt kriller i maven at jeg sag-
de det faste op for at kaste mig over det mere usikre, tenker i
kroner og Ore her. Det gik rigtig fi.nt i mange mflneder, hvor
jeg havde nok at se til, men si kom jeg ind i en periode, hvor
der var langt imellem, at telefonen ringede og der skulle jeg
tage mig selv i ikke at stresse over de manglende klienter For
hvordan vi end vender og drejer det er der regninger, der skai
betales. Selvom jeg fra starten havde et Onske om at arbejde
hjemmefra, besluttede jeg mig for at finde en virksomhed,
som llge havde brug for mig til at give deres personale lidt
pleje. Jeg skal llge hilse at sige, at det ikke er sA llgetil som det
lyder, det kraver benarbejde at fi skabt kontakten. Jeg fandt i
processen ud af, at der var flere mAder at blive firmazonetera-
peut pi. Enten skaber du kontakten selv eller f6.r fat i dem,
som allerede har kontakten til virksomhederne. Jeg synes, at
der er fordele og ulemper ved begge mAder.

Fordele og ulemper
Fordelen ved selv at skabe kontakten er, at man selv er med til
at forhandle om kontrakten med fx behandlingsdag/tids-
punkt og vari.ghed og man skal ikke betale nogen andel til no-
gen. Ulempen kan sA vere, hvis man ikke lige er sA god til det
med at ffl solgt sig selv. Fordelen ved at tage kontakt med
dem, som har kontakten ti.l virksomhederne som fx Falck er,
at man seiv slipper for benarbejdet, men uiempen kan vere,
at der ofte ikke er sat ret meget tid af til selve behandlingen.
Ofte er der kun l5-2o min og indenfor den tid skal man be-
handle, skrive journal og lige g@re klar til neste, sA det bliver

godt t5 minutters effektiv behandling og det kan vel nrcppe
siges at vrcre alternativ behandling. Men uanset hvilken
slags firmazoneterapeut man velger at blive, giver det bare
en sikkerhed rent @konomisk i hverdagen og man fir lov til at
arbejde med zoneterapien.

Jeg er selv ude af huset 2 gange om ugen, og har begge for-
mer for firmazoneterapi. Der er mange mange vi.rksomheder,
som endnu ikke har zoneterapi som personalepieje si der er
masser af arbejde til os derude. SA tii alle jer nyuddannede,
bare kom i sving hvis pnsket er at komme til at leve af at vere
behandler. Det kan sagtens lade sig gore, det er ikke sikkert
det kan lade sig gore med kun at have sin egen klinik, men
kom ud til virksomhederne og fA skabt jer et navn, sA skal det
nok gA. Held og lykke til.

En lille sOd
fortalli ng fra hverdogen
Ieg har lige lyst til atfortelle om den dejlige episode, jeg
havdefor nogen tid siden.

Ieg blev en sen eftermiddag ringet op af en mor, som
var indlagt pd E.d0gn pd Kolding Sygehus med hendes lil-
Ie z d.rige datter, somhavde hafifarstoppelse igennemfle-
re uger. Man havde pd sygehuset pr4vet med diverse aff@-
ringsmidler uden held og neste skridt var enformfor
tarmskylning, som moderen helst ville undgd. Pigen var i

forvejen skremt og meget aJkreftet, sd hun ville ikke ud-
sette hende for det, hvis det kunne undgds. Pd sygehuset
havde de fdet lov til at fd udgang et par timer for at opse-
ge en zoneterapeut og jeg var den, der havde en akut tid.

De ankommer l idt efter og jeg gdr i gang med behand-
lingen efier en kort snak med moderen . Den lille pige er i
starten meget usikker og jeg bliver kikket godt an, men
hunfalder efter meget kort tids berlring i s|vn i mode-
rens arme. Da jeg erferdig, stikker den lille pige f@dderne
op i hovedet pd mtg og siger - MER' MER'...der var nesten
ikke et @je t4rt. Vi aftaler en ny tid z dage senere, men al-
lerede z timer efier de er kOrtfdr jeg en s4d SMSfra made-
ren. Pigen var endelig kommet af med affOring og lettel-
sen var tydelig at spore. Moderen var dybt taknemmelig,
jeg var dog mindst lige sd taknemmelig,fordi jeg havde

fdet lov til at hjelpe. De kom til den aftalte tid z dage se-
nere med en sQd buket til mig som tak for hjelpen. z be-
handlinger skulle der her til og pigen har hafi det godt si-
den. En rigtig dejlig oplevelse, som jeg er sikker pd. mange
af os har i vores arbejde som zoneterapeut.Ieg ville dog
have Onsket, at jeg havde veret lidt mere kvik den dag,
moderen ringede. Det kunne have varet et plus for os zo-
neterapeuter, hvis vi kunne blive set i aktion pd landets
sygehuse, sd jeg skulle have tilbudt at komme derop. Men
ndr alt kommer til alt var det vigtigste nu, at pigen blev
hjulpet og jo flere gode oplevelser, de fdr der ude i det gan-
ske land, jo mere fdr vi at lave!

Karlig hilsen Dorthe Lambek
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