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Omfatter

Utdannelsen består av to deler. Du kan velge å gå en eller flere
deler..
1) Grunnkurs/Husbrukkurs
Passer for deg som vil lære soneterapi for husbruk eller tillegg til
annen terapiform. Grunnkurset er forberedende og obligatorisk
dersom du ønsker å fortsette på yrkesutdannelsen til diplomert
Soneterapeut/Refleksolog.

2) Yrkesutdannelse
For deg som vil ha mer kunnskap eller som vil jobbe profesjonelt med soneterapi og blir diplomert soneterapeut.

Målsetning

Soneterapi er en behandlingsform hvor du både kan behandle
i forebyggende hensikt samt når problemer har oppstått. Selv
kroniske problemer kan behandles med gode resultater. Velger
du å gå begge delene kan du på en profesjonell måte behandle
både fysiske problemer og emosjonelle tilstander. Du får en
gedigen utdannelse - en utdannelse som også kan forandre ditt
eget liv.
Opplegg
1) Grunnkurs/Husbruk: 4 dager
2) Yrkesutdannelse		
7 utdannelsesperioder á 6 dager
			Totalt 360 undervisningstimer
Forkunnskap
1) Grunnkurs		
Ingen forkunnskap
2) Yrkesutdannelse		
grunnkurs/husbrukkurs 4 dg
Lærere og forelesere
Lærere og forelesere som underviser er erfarne innen sitt fag og
jobber praktisk med sitt fag.

INNHOLD
Grunnkurs/Husbrukkurs

Du lærer sonene på føttene. Du lærer å gi friskvernsbehandlinger samt behandle enklere tilstander og får innblikk i kroppens
anatomi. Du lærer en håndgrepsteknikk som som ivaretar både
klient og behandler. De praktiske forelesningene veksler med
kortere forelesninger om soneterapi og dens historie og sonenes
plassering. Etter fullført kurs vil du kunne gi deg selv og dine
nære og kjære flere enkle og effektive behandlinger.
Med forbehold om endringer.
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Yrkesutdannelse

Innhold i utdannelsen til Soneterapeut/Refleksolog
• Soneterapi teori og praksis
• Fotens og håndens soner
• Fotens anatomi
• Sykdomslære; Naturmedisinsk
• Chakrabalansering
• Medisinsk ansiktsmassasje
• Meditiativ fotmassasje
• Kinesisk Medisin
• Akupunkturpunkter, Meridianer
• Øreakupunktur
• Mat som medisin/Urter
• Elevpraksis - lærerledet
• Ekstern praksis - 100 behandlinger
• Soneterapeut i praksis
Ekstern praksis
Den eksterne praksisen består i at du skal gi 100 hjemmebehandlinger. I tillegg skal du utføre lærerledet elevpraksis på
skolen ifølge periodeplan.
Hjemmestudier
I løpet av den lærerledede undervisningen på skolen gjennomgås basiskunnskapen. For innlæring kreves en god del hjemmestudier. Lengden på hjemmestudiet varierer naturligvis etter
studievane, konsentrasjonsevne og studiemotivasjon.
Fordypningsoppgave i naturmedisin med innlevering.
Eksamen
Skriftlig og praktisk prøve er inkludert.
Diplom
Etter godkjent utdannelse og medisinske kunnskaper 300 timer
(tilsvarende 30 SP), VEKS-fag 50 timer, oppnås
diplom. Medisinske kunnskaper og VEKS kan tas før, underveis eller etter utdannelsen. Se mer informasjon på www.
bjorkneshoyskole.no - Axelsons samarbeidspartner på medisinske fag.
Utdannelsens mål
Etter utdannelsen i soneterapi skal eleven:
• Ha praktisk og teoretisk kunnskap i soneterapi samt kunnskap om når soneterapi er en lempelig behandlingsform og
når annen terapiform anbefales.
• Ha kunnskap i anatomi, fysiologi og sykdomslære samt
forstå skolemedisinsk terminologi.
• Ha kunnskap i flere ulike soneterapiteknikker
• Kompetanse til å utføre et yrke som soneterapeut/refleksolog med mulighet til å skape egen arbeidsplass innen den
komplementære medisinen i nært samarbeid med eksisterende helsearbeid.
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Viktig å vite - kursbestemmelser og finansiering

Generelt/Påmelding
Når du har valgt det kurset/utdannelsen du ønsker å delta på, fyller du ut påmeldingsskjemaet. Fyll ut alle fellter og send skjemaet
til oss enten via våre hjemmesider, pr post eller telefax.
Påmelding er bindende.
Innkallelse til kurs sendes ut senest tre uker før kursstart. Vi forbeholder oss retten til å innstille kurs ved for lavt deltakerantall og
ved hendelser som er utenfor vår kontroll (force majeur).
Opptakskrav
•

Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig. Våre kurs og
utdannelser krever obligatorisk tilstedeværelse.

•

Yrkesutdannelse: Videregående skole eller minimum 20 år og
en viss arbeidserfaring.

•

Rosenmetoden: Fylt 22 år.

•

Kortere kurs: Fylt 18 år.

•

Axelsons Animal Massage School: Fylt 16 år.

Elever med særskilte behov bes om å kontakte skolen i god tid før
kursstart.
Axelsons forbeholder seg retten til å avvise elever som finnes
ulempelig for valgt kurs/utdannelse.
Betaling
Betal inn påmeldingsavgiften samtidig som du sender inn påmeldingen. Gjøres uoppfordret til kontonr 6011.05.16994. Husk navn,
fødselsdato samt kurs og kursnr betalingen gjelder for. Når vi har
mottatt din påmeldingsavgift, plasseres du ved plass i valgt kurs/
utdannelse. Du har ikke plass på kurset før påmeldingsavgiften
er betalt. Plass skjer i den turordningen som påmeldingsavgiften
er registrert hos oss. Resterende kursavgift betales i følge info i
kursbekreftelsen. Ta med kvittering til kursstart.
Ved betaling fra utlandet angis følgende:

Avbestilling
Ved avbestilling senest en måned før kursstart tilbakebetales
innbetalt avgift med fradrag av påmeldingsavgiften. Avbestilling senere enn en måned før kursstart eller avbestilling etter
kursstart godkjennes kun mot legeerklæring for sykdom du ikke
kunne forutse ved påmeldingstidspunktet. Tilbakebetaling ved
legeerklæring skjer da med fradrag for forbrukt kurstid frem til
avbestillingsdato. Påmeldingsavgiften tilbakebetales ikke. Dersom
kurset innstilles eller du ikke får plass på kurset, tilbakebetales hele
avgiften uten fradrag. Ved avbestilling som ikke kan begrunnes
med legeerklæring, vil ikke kursavgiften bli tilbakebetalt.
All tilbakebetaling skjer i løpet av én måned.
Delbetaling
På utdannelser som er lengre enn tre måneder finnes mulighet for
del-betaling. Se informasjon for gjeldende utdannelse på www.
axelsons.no eller i vår kurskatalog.
Øvrig
Spørsmål? Henvend deg til oss med eventuelle spørsmål på
tlf: 23 10 36 20.
Forsikring
Elever som tar utdannelse hos Axelsons BWS ivaretas av en
ansvars- og ulykkesforsikring som også gjelder under obligatorisk
ekstern praksis i Norge.
Litteratur
Kurslitteratur og studiemateriell bekostes av eleven derom ingenting annet oppgis.
Bevitnelse, diplom og vitnemål
Bevitnelse, diplom og vitnemål oppnås etter at samtlige krav for
godkjent utdannelse er oppfylt og full betaling er mottatt.

yy SWIFT: NDEANOKK
yy IBAN: NO 0560110516994

Bevitnelse oppnås etter at samtlige krav for godkjent kurs er oppfylt og full betaling er mottatt.

Husk å opplyse om avsender og mottager.
Eventuelle bankavgifter betales av avsender.

Filming, fotografering og lydinnspilling
Filming, fotografering eller lydinnspilling er ikke tillatt uten til�latelse fra skolen.

Ved betaling til Axelsons i Sverige angis:
•

SWIFT: NDEASESS, Nordea Bank, Sverige

Endringer
Vi reserverer oss for eventuelle endringer.

yy IBAN: SE87 3000 0000 0187 2107 0709
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