
	

 

Dette er en modul-vejledning i forbindelse med zoneterapi-studiet på Institut for Biologisk Medicin. 
Tanken er at give et indblik i en logisk opbygning af studiet.	

Du skal igennem en del moduler/fag, før du er zoneterapeut, så afsæt gerne nogle år til at tage 
uddannelsen. Læs denne vejledning og se derefter på www.biologisk-medicin.dk under “Kalendere for 
undervisning” > ”Zoneterapi i Valby”. Her kan du se, hvornår der er undervisning i de forskellige 
moduler/fag.  

Som zoneterapi-studerende på Institut for Biologisk Medicin får du både undervisning i zoneterapi og 
i biopatiske/naturopatiske fag. Zoneterapien er fastlagt for hvert hold, og de biopatiske/naturopatiske 
fag bliver udbudt mindst én gang om året. 

Undervisningen består både af undervisningsdage på Institut for Biologisk Medicin og webinarer, som 
du deltager i hjemme fra din egen stue! Undervisningsmaterialet er bl.a. bøger, kompendier, 
studieanvisninger og optagelser af undervisning. 

 
Mentorordning 
Som studerende på Institut for Biologisk Medicin har du mulighed for at få tildelt en mentor. Vi 
vælger en mentor, som passer til dig f.eks. enten geografisk, aldersmæssigt eller uddannelsesmæssigt. 
Din mentor kan støtte dig i dit studie både på praktiske områder og i mere medmenneskelige 
situationer. En mentor er enten en uddannet zoneterapeut eller biopat/naturopath eller en studerende, 
som er færdig med ernærings- og reguleringsterapi og således meget langt i studiet. 
 
Gennemgang af uddannelsen 
Uddannelsen består bl.a. af zoneterapi, biopat/naturopath-moduler, hjemmeopgaver, hovedopgaver, 
klientkontakt og journalskrivning. Der er skriftlige del-prøver og on-line eksamener undervejs i de 
enkelte biopat/naturopath-moduler. Som afslutning på zoneterapien vil der være én skriftlig samt én 
praktisk eksamen.  
 



	

Den angivne studietid pr. modul er estimeret og skal ses i forhold til, at der læses og øves/trænes 5-10 
timer pr. uge.  

Først kan du læse om zoneterapien og bagefter om de biopatiske/naturopatiske fag. 

              

  

Zoneterapien 
 
Du lærer bl.a. om 

• At gøre fødderne klar til behandling 
• Fordøjelsen 
• Luftvejene og immunsystemet 
• Urinvejene, kredsløb og det endokrine system 
• Skelettet, musklerne og nervesystemet samt specialpunkter 

 
I løbet af undervisningen skal du øve dig på ikke-kendte klienter, og du skal kunne gennemføre en 
konsultation på tid. Du bliver øvet i at sammensætte en behandlingsplan til dine klienter, så de får 
så god en effekt af zoneterapien som muligt. Det foregår altid under supervision af en underviser. 
For at gå til zoneterapi-eksamen skal du kunne fremvise dokumentation for bestået uddannelse i 
anatomi, fysiologi og sygdomslære (= AFS). Dit zoneterapi-eksamensbevis får du, når du også har 
bestået de biopatiske/naturopatiske fag. 
Karakteren er bestået/ikke-bestået. 
 
     

Biopatiske/naturopatiske moduler	 

1. modul: biopatiens grundprincipper og herefter meridianlære 
De to fag giver en god forståelse af den holistiske tankegang i forbindelse med at behandle det hele 
menneske. Fagene giver dig et solidt udgangspunkt for resten af studiet.  
Der er undervisning 2 x 2 dage. 
Begge fag er samlet vurderet til 3 måneders studietid.  
Begge fag har samlet én eksamen. 



	

      

2. modul: ernæringsterapi 1, 2 og 3  
Ernæringsterapi	er	det	ene	af	de	to	store	biopatiske/naturopatiske	moduler.		
 
Ernæringsterapi 1 handler om den grundlæggende ernæring.  
Ernæringsterapi 2 handler om den grundlæggende ernæring og kræft.  
Ernæringsterapi 3 handler om aminosyrer og fedtsyrer.  
Der er undervisning 3 x 2 dage. 
Modulet er samlet vurderet til 9-12 måneders studietid.  
Ernæringsterapi 1, 2 og 3 har samlet fire del-eksamener. 

3. fag: reguleringsterapi 1+2, 3, 4+5, 6 
Reguleringsterapi er det andet af	de	to	store	biopatiske/naturopatiske	moduler.	
 
Reguleringsterapi 1-2 handler om den terapeutiske anvendelse af droger.  
Reguleringsterapi 3 handler om kvalitetssikring, e-numre, standarder og certifikater.  
Reguleringsterapi 4-5 handler om homøopati for zoneterapeuter og biopater/naturopather.  
Reguleringsterapi 6 handler om farmakologi og den medicinske behandling af forskellige lidelser i 
forhold til virkningsmekanisme, potentielle bivirkninger og interaktioner.  
Der er undervisning 1 x 1 dag og 5 x 2 dage. 
Modulet er samlet vurderet til 9-12 måneders studietid.  
Reguleringsterapi har samlet én eksamen. 
 
4. fag: symbiose 
Symbiose er det sidste og afsluttende modul i forbindelse med de biopatiske/naturopatiske moduler. 
Det opsamler den opnåede viden og tilføjer immunologi og præparater.  
Modulet består af 1 x 2 dages undervisning. 
Modulet er vurderet til 2-3 måneders studietid. 
Symbiose har én eksamen. 
 
 
Ovenstående biopatiske/naturopatiske moduler skal tages i den nævnte rækkefølge. Dertil kommer 
en række fag, som du deltager i, når det passer dig. Se eventuelle krav og anbefalinger ved hvert fag. 
 
Klientpsykologi  
Klientpsykologi er et fire-dages internat på pt. Egmont Højskolen ved Odder. Det anbefales at tage 
modulet så tidligt i uddannelsen som muligt. Du lærer om det personlige og samtidig professionelle 
møde mellem ”zoneterapeuten og klienten” og din egne reaktioner i den forbindelse. Derfor kan du 
ikke undgå at lære noget om dig selv! 
Modulet består af 1 x 4 dages undervisnings-internat. 
Modulet er uden forberedelse. 



	

Klientpsykologi har én eksamen 

Øreakupunktur for zoneterapeuter og biopater/naturopather 
Øreakupunktur er et modul, der kan støtte zoneterapien og biopatien/naturopatien i forbindelse med 
den øvrige anamnese (= sygehistorie). Du kan bruge øreakupunktur til at hjælpe klienten "her & nu” 
og til på sigt at støtte dit øvrige program til klienten. 
Modulet er uden forberedelse og uden eksamen. Det er et ”hands-on-fag” i forståelsen af, at teknikken 
læres på modulet, og så gælder det om at øve sig flittigt derhjemme.  
 
Fascielære  
På dette modul lærer du sammenhængen mellem kroppens mange dele. Vores skelet, muskler og sener 
er omgivet af tynde hinder af mere eller mindre fast bindevæv, som kaldes fascier.   
Modulet består af 1 x 1 dages undervisning.  
Modulet er uden forberedelse og uden eksamen.  
 
Førstehjælpskursus  
På dette kursus lærer du førstehjælp i forskellige sammenhænge.  
Kurset består af 1 x 2 dages undervisning. 
Kurset afsluttes med en test og du får et bevis, som også kan bruges i andre sammenhænge.  
 

Har du spørgsmål til denne modulvejledning, er du naturligvis velkommen til at skrive til: 
administration@biologisk-medicin.dk eller ringe til: 22 79 44 14. 
 

Rigtig god fornøjelse med planlægningen! 

Vi glæder os til at møde dig undervejs i dit studie!  

 
Marianne Palm, skoleleder og faglig leder 
Torunn Laksafoss, faglig leder 
Helle Boye-Hansen, administrativ leder.  
 


