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Gitte Th ordsen
Jeg er i dag zoneterapeut pA

5 Ar og jeg er det med hjerte
og sjel. Jeg synes, at det er et
fantastisk arbejde og er fasi-
neret over, hvilke muiighe-
der man som zoneterapeut
har for at kunne hjelpe an-
dre mennesker med deres
problemer og lidelser.

Jeg er oprindelig kontor-
uddannet og har i mange Ar
arbejdet med revision og
off-shore og i de sidste r3 Ar
af mit kontorarbejde har jeg
veret den kontoransvarlige i
min mands firma. Jeg har
veret glad for mit arbejde
alle disse f,r, men jeg folte, at
tiden var inde tii at prpve
noget nyt og jeg havde ogsi
pA davarende tidspunkt mu-
Iighed for at gore noget ved
det. Jeg var sikker pA, at jeg
skulle bevege mig ind i den
alternative verden og med
den erfaring, jeg selv havde
gjort, var jeg ikke i tvM om,
hvilken uddannelse jeg skul-
Ie velge. Det valg jeg tog om
at bllve zoneterapeut er det
bedste valg jeg overhovedet
kunne tage i forbindelse
med mit arbejdsliv og det f@-

les sA rigtigt, bAde den gang
og i dag - jeg har aldrig ve-
ret i tvivl.

Som zoneterapeut kom-
mer man i forbindelse med
mange forskellige menne-
sker med mange forskellige
problemer, derfor synes jeg,
at det er yderst vigtigt, at ha-

ve en fornemmelse af hver

enkelt klient ved behandlin-

gens start, og det ff,r man

bAde ved samtale og ved zo-

neterapibehandlingen sA -

Iyt til - se pA - og tal med kli-

enten, herved fAr behandle-

ren en fornemmelse af klien-

ten og mpdes klienten med

forstAelse, vil denne f@le
tryghed i behandlingen og
flbner mAske mere op for
modtagelse. Hvis vi som zo-
neterapeuter altid har re-
spekt og ydmyghed over for
det arbejde vi udforer, sA
skal vi ikke tvMe pi vores
arbejdsindsats, for det er vir-
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kelig et serdeles virksomt og
sterkt redskab vi har med at

EQre , som g@r en forskel for
rigtige mange mennesker.

Mine egne erfaringer
med zoneterapi
Jeg har selv i en lang 6rrek-
ke haft en hudlidelse, som i
starten blev medicinsk be-
handlet med utrolig mange
bivirkninger, sA jeg valgte
den alternative vej allerede
for mange Ar siden, og i min
sogen efter hjelp har jeg
provet lige fra pollenbe-
handling, Iysbehandling, di.-
verse bade, behandlinger
hos kloge mend, til ophold i
pyramider, akupunktur og
zoneterapi. Desverre var zo-
neterapi noget af det sidste
jeg prOvede, og da det viste
sig at vare det, der virkelig
gjorde en forskel, fortrod jeg,
at jeg ikke startede med det,
men bedre sent en aldrig, -

jeg fortsatte med zoneterapi-
behandlinger og fik helt styr
pA mit hudproblem og s6. var
vejen lagt for mig. Jeg vil ik-
ke pA noget tidspunkt und-
vere mine behandlinger
med zoneterapi.

Starten pi mit
l iv  som behandler
Jeg synes hele uddannelses-
fori@bet har veret fantastisk,
med den viden, man fik om-
kring s6. mange forskellige
emner, sammenhenge og
aiternative mider at anskue
tingene pA, som si lige plud-
selig syntes logisk. Det var
en stor oplevelse og en skel-
settende rejse for mig. Jeg
har igennem hele min ud-
dannelse, veret fast beslut-
tet pA, at jeg skulle have en
kllnik og arbejde med dette,
som jeg f@lte var sA rigtigt.
SA med troen pA det og viljen
til det, sA kunne jeg Abne
min egen kiinik i mit hjem,
da jeg blev ferdiguddannet
som zoneterapeut. Jeg fik sA
kort tid efter mulighed for at
kombinere mit klinik arbej-
de med et barselsvikariat
som zoneterapeut i en an-

den by sA med stor energi og
troen pfr det hele, sagde jeg
sA ja tak og startede i denne
klinlk kun r7z mAned efter
jeg blev fardig som zonete-
rapeut. Jeg skulle behandle
og varetage alle funktloner i
denne klinik og det sA jeg
som en spendende opgave,
der ville give mig en rutine
og mAske mere indsigt i nog-
le ting, sA jeg var bare sA klar
til at starte pA dette arbejde.
Jeg mi sA erkende, at jeg vil-
le ikke vere denne oplevelse
foruden, idet det gav mig
mange ting med i rygsrek-
ken, men nAr jeg ser tilbage,
var det en hird og mAske
mere opsiidende tid end jeg
havde forventet. Men man
skal nogle gange prpve tin-
gene af for at finde sine
grrcnser. Jeg fortsatte dog
mit samarbejde med den
kollega som jeg vikarierede
for. Vi arbejdede sammen pA
virksomheder, hvor vi gav
personaleplej e. Dette samar-
bejde har vi stadig efter 5 Ar,
og det vil jeg ogs6 nOdig
undvere. Som zoneterapeut
arbejder man jo alene, og
kan selv bestemme arbejds-
gangen osv. Men selv om
man er i kontakt med mange
mennesker i l@bet at en ar-
bejdsdag, er man alligevel
alene. Derfor er det dejligt at
have et samarbejde med en

elier flere, si man pi en an-
den mAde kan fA talt om ar-
bejdsrelaterede ting eller
mAske noget helt andet.

Komplimentare
uddanne lser
NAr man treder ind i denne
alternative verden, bliver
man mere nysgerrig og mere
videbegerlig, sA jeg uddan-
nede mig til Reiki-healer og
det med den tanke, at det
kunne supplere mine zone-
terapibehandlinger, hvis kli-
enterne mitte Onske det. Jeg
tog en videreuddannelse
som nervezoneterapeut og
lige netop denne behand-
lingsform sammen med den
klassiske zoneterapi - biev
min succes. Jeg bruger det i
dag i alle mine behandlinger
og det er fantastiske resulta-
terjeg oplever ved dette. Jeg
blev ogsi uddannet @reaku-
punktor, hvilket jeg bruger
meget i mine behandlinger.
Jeg tog yderligere et aku-
punkturkursus - Akupunktur
2ooo - en anderledes aku-
punkturbehandling, som er
en meget virksom og effek-
tiv smertebehandling. Den-
ne behandling bruger jeg og-
sA tit i kombination med
min zoneterapi-behandling.
Det er selvfOlgelig vigtigt at
vurdere hver enkelt klient og
dennes historie, for man

starter behandling, men ved
at have mulighed for at kun-
ne supplere og effektivisere
behandlingen med disse an-
dre behandiingsformer, ser
jeg som en fordel og en mu-
lighed for at kunne sam-
mensette den perfekte be-
handlingsplan til hver enkelt
klient.

Laser behandl ing
Jeg mA desverre ogsA erken-
de, at seiv behandlerarbejde
kan slide pA kroppen og give
problemer til os terapeuter, -

og har vi selv problemer, vil
det jo pAvirke vores behand-
linger, sA derfor mi man hu-
ske at lytte efter de grenser,
ens egen krop setter, og lad
endelig vere med at overh@-
re det - det kan virkelig give
store problemer. SA valgte
jeg at investere i noget appa-
ratur, som jeg igen sA som et
supplement og som noget
der relaterer til den hjrelp jeg
kan tilbyde som behandler.
Jeg kObte en laserpen, som er
meget effektiv - bAde til for-
behandling inden eventuel
zoneterapibehandling og
massage, eller som en selv-
stendig behandlingsform

Klinik-samarbejde
Efter jeg havde haft min kli-
nik i mit hjem irf/z Ars tid,
mente jeg at det ville vare

Dybde varme terapi.
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godt for mig at flytte min kll-

nik til andre omgivelser.

Denne mulighed bOd sig ef-

ter kort tid, og jeg flyttede

ind i byens centrum og star-

tede et samarbejde med 3
andre terapeuter med for-

skellige arbej dsomrAder.

Dette var en god og positiv

oplevelse, og det bragte igen

andre ting med sig og nogle

gange kan det godt betale

sig at tage en chance.

Jeg flytter igen
Izoo6 bOd der sig si atter en
mulighed for mig, hvilket in-

debar at jeg mf,tte opsige

mit samarbejde med mine

kollegaer i klinikken. Jeg fik

nemlig muligheden for at

kunne flytte til helt nye, stpr-

re og mere lyse iokaler og

samtidig kunne jeg fA en kli-

nik mere, sA dette kunne jeg

ikke afslA og dermed er jeg,

hvorjeg er i dag. Jeg har z

klinikker i et stort nyt bygge-

ri, hvor min mand ogsA har

sine virksomheder. Beliggen-

heden for mine klinikker er

faktisk ogsi blevet meget

bedre, - busruter llge ved dO-

ren, cykelstier og gode parke-

ringsmuligheder, og det kan
jeg ogsA merke pA mit arbej-

de, klienterne har nemmere

ved at finde det, og det er let

at kpre til. Pe grund af den

mengde arbejde jeg havde,

var det nodvendigt at fA me-

re plads, og det fik jeg jo sA

med z klinikker. Jeg har i dag

flere behandlere tiiknyttet

mln klinik, - en zonetera-

peut/nervezoneterapeut, en

mass@r og en hAndmass@r/

hAndleser. Jeg vi1 senere

kunne udvide med en kost-

og erneringsterapeut og evt.

en tankefeltterapeut. Jeg og

mine kollegaer har et rigtig

godt samarbejde, og kan

supplere hinanden pA man-

ge omr6.der. NAr man velger

at have et samarbejde med

andre og nAr jeg som inde-

haver af klinik Harmoni Zo-

nen skal stA til ansvar for al-

Ie typer af behandlinger, der
ydes i klinikkerne, skal man

ogsA velge sine medarbejde-

re med omhu - der skal vere

en god kemi, det skal vere

seriose behandlere med en

fagllg baggrund og arbejdet

der udf@res, skal vere opti-

malt. Dette er de krav, jeg

mener vi alle pfl klinikken

kan opfylde, og de tilbage-

meldinger vi fAr fra vores kli-

enter, bekrefter os bare i det

vr gQr. Det sidste nye tiltag

pA min klinik, er en ny inve-

stering og herved kan jeg nu

ogsi tilbyde dybde varme te-

rapi - en sund og velg@rende

behandling - i thermo ban-

dager, hvor dybde varmen

trenger ind og skaber ro og

afspending - og virker vel-

g@rende pA bAde krop og

sjrel - det har hurtigt fundet

vej til mange og bliver mere

og mere efterspurgt, sA det

foles helt rigtigt at jeg har

valgt ogsi. denne behand-

lingsmide.

Jeg er stadig nysgerrig
Selvom jeg har opnAet alt
det jeg har hflbet pA og har
arbejdet for, sA er jeg stadig
videbegerlig, og jeg tager ca.
r-z kurser om Aret, for at fA
indsigt i andre behandlings-
former og vldere udvlkling
indenfor zoneterapien, man
skal holde sig ajour, for at
vere med og sA er det jo og-
sA spendende at lere noget
nyt. Jeg har lige taget et kur-
sus i Ayuvedisk zoneterapi
og fodmassage, en spanden-
de viden, som er den indiske
opfattelse af zoneterapi.

Engleworkshop
Da jeg har sA store og lyse lo-
kaler og godt med plads, var
det meget indlysende at jeg i
efteriret zoo6 afholdt en
Engieworkshop - jeg fik be-
sqgaf Helle, som i mange ir
har levet i Amerika og som
bl.a. er uddannet engletera-
peut - hun afholdt en engle-
workshop og der var fuldt
hus. En spendende dag, hvor
man lerer meget mere om
englenes energier, og om de
beskeder og muligheder vi

har og kan fA via dem. En

fantastisk oplevelse, jeg vil

igen i Ar afholde englework-

shops i forbindelse med den

internationale engledag i

september. i mit arbejde

med Helle er jeg ogsi selv

blevet engleterapeut - dvs. at
j eg giver englekortlesninger.

Det er helt ubeskriveligt,

hvilken energi og karlighed

der befinder sig i lokalet, nflr

man giver englekortlesnin-

ger, sA det er noget jeg be-

stemt skal arbejde medfrem-

over. Det er ogsA vigtigt, at vi

I behandlerrollen, ogsA bliver

neret og fyldt op af de rigti-

ge energier - hav altid det

med i tankerne.

TV udsendelser
Jeg blev for 4ilr siden, ops@gt

af vores lokale tv-statlon og

blev forespurgt om jeg ville

medvirke i en udsendelses-

rekke, hvori man fulgte for-

skellige behandlere i deres

daglige arbejde. Det forte til

meget mere arbejde for mig

og samtidlg fOlte jeg ogsi, at

folk fik besked om de ting, de

havde sporgsmAl til og de sA,

hvordan de forskellige be-

handllnger blev udfprt. Jeg

var med i z udsendelser og

det var en rigtig god oplevel-

se. I januar i Ar blev jeg igen

kontaktet af den lokale tv-

station og nu var de meget

interesseret i at lave et pro-

gram om alternativ behand-

ling med mig som studie-

vert. Dlsse udsendelser ville

de gerne udsende hver uge,

og geme hele Aret, sA straks

tankte jeg - mig i et studie -

foran et kamera og tale om

min viden og oplevelser - og

fA det til at strekke sig pA

udsendelser i et helt Ar - nej

det kunne jeg ikke . Men min

nysgerrighed og for at mer-

ke mine egne grenser gjor-

de, at jeg efter kort overvejel-

se, sagde ja, for jeg fik jo igen

en chance og denne gang

havde jeg jo egentlig meget

at byde pA, og kunne jeg fA

budskabet ud til seerne. sA

opnAede jeg jo egentlig det

jeg synes er vigtigt - nemlig
at folk ved, hvad alternativ
behandling handler om.
Men der har veret stor re-
spons pA mine udsendelser,
og det er virkelig blevet
modtaget af mange flere
end jeg troede ville vere
muligt. SA nu er jeg tryg ved
at lave disse udsendelser og
sA mA jeg se hvad neste Ar
byder pA.I denne alternative
verden er tingene jo egentlig
ganske naturlige og der er
intet mystisk forbunden
med det, hvis det bare bliver
fortalt pA et sprog, som alle
forstAr.

Jeg er blevet
RAB registreret
Jeg er ogsA blevet RAB regi-
streret og er meget glad og
tilfreds med denne godken-
delse. Det viser seri@siteten I
vores arbejde som behandle-
re og det sj.krer ogsfl de klien-
ter, der mAtte tvMe eller ha-
ve skepsis omkring det alter-
native arbejde, si jeg mener
at denne RAB registrering
signalerer behandlere med
god uddannelse og faglig vi-
den og at disse registrerede
behandlere tager deres ar-
bejde alvorligt og er parat til
at udvide deres viden og
modtage mere uddannelse.
Man mA ogsfl hAbe, at vores
arbejde som RAB registrere-
de behandlere, og med de re-
sultater vi kan vise, vil give
mulighed for at blive taget
alvorligt af de forskellige
myndigheder, sA vi ogsA bli-
ver anerkendt som si mange
andre behandlere.

Til sidst vil jeg gerne igen
slA fast, at nAr bare man har
troen pA sig selv og det ar-
bejde man udforer - gladen
ved at kunne gore en forskel
for de mennesker som har
brug for en, og lysten til at
Iere mere og bevege sig
fremad, sf, er man den lykke-
Iigste behandler i verden.

Kerlig hilsen til
alle mine kolleger,
Gitte Thordsen
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