
Lasota Terapi Akademi har hovedkontor i Fredericia. De 
tilbyder forskellige uddannelser flere steder i landet. 
Du kan få mere information og tilmelde dig uddannelsen 
og informationsmødet ved at kontakte kontoret i Frederi-
cia på: 
 

tlf. 75 91 57 58 eller mail: info@lasota.dk 

Lasota Terapi Akademi, Prangervej 111, 7000 Fredericia 

Intro weekend den 22. og 23. april 2023 
Zoneterapi start mandag den 24. april 2023 

Uddannet zoneterapeut med eksamen april 2025 

 
Tag din zoneterapi 

uddannelse på   
Lasota Terapi  

Akademi i Fredericia 

Start april 2023 
 

 

 
Underviser: Helle Roed og Jan Lasota 



Undervisningstimer: 
Uddannelsen hos Lasota Terapi 
Akademiet i Fredericia er på 435 
undervisningstimer, fordelt over 2 år.  
 
Uddannelsens indhold og timer: 
• Praktisk zoneterapi (340) 
• Andre behandlingsformer (30) 
• Regnskab og Markedsføring (30) 
• Ernæring (35) 
 
Udover de 435 undervisningslekti-
oner på skolen, skal du have føl-
gende fag: 
• Anatomi/fysiologi (200) 
• Patologi (100) 
• Psykologi (50) 
• Førstehjælp (6) 
 
Det vil sige din uddannelse samlet vil 
blive på 791 lektioner. 
 
Lektier: 
Du skal regne med at bruge den 
samme tid på at arbejde med fagene 
hjemme. 
 
Aften undervisning: 
Undervisningen foregår primært om 
aftenen. Hovedfaget zoneterapi læ-
ses en aften om ugen i hele studieti-
den. Derudover vil der være enkelte 
weekender. 

Underviser: 
Den gennemgående underviser i 
hovedfaget praktisk zoneterapi er 
Helle Roed. 
Hun har drevet selvstændig zonete-
rapi klinik siden 1990 på fuld tid, og  
undervist 4 hold zoneterapeut ele-
ver. Hun har dermed stor behandler 
og underviser  erfaring.  

Det får du også: 
Vælger du at følge uddannelsen her, 
vil der udover det pensum, der kræ-
ves også blive undervist i zoneterapi 
til børn og babyer. 
 
Vi finder behandlingsteknikkerne 
meget vigtige og vægter derfor me-
toderne meget højt, da du som be-
handler skal kunne give den bedste 
zoneterapi behandling. 
 
Zoneterapi er en behandlingsmetode 
du skal kunne arbejde med i mange 
år. Derfor er teknikkerne vigtige. 
 
Du skal kunne leve af din uddannel-
se. Vi prioriterer derfor også mar-
kedsføring og klinikstart højt. 
 
 

Bliv zoneterapeut 

Godkendt uddannelse: 
Zoneterapi uddannelsen hos Lasota 
Terapi Akademi Aps er godkendt af 
og samarbejder med Danske Tera-
peuter (tidligere hed det Forende 
Danske Zoneterapeuter), som er den 
største brancheforening for zonetera-
peuter i Danmark.  

Du vil med uddannelsen blive R.A.B. 
(registreret alternativ behandler) via 
medlemskab hos f.eks. Danske Te-
rapeuter og momsfritaget via SKAT. 
Dette betyder at Sygeforsikringen 
danmark og mange forsikringssel-
skaber giver tilskud til zoneterapi 
behandling jf. gældende regler. 
 
Undervisnings start: 
Uddannelsen starter med en intro-
duktions weekend, hvor underviser 
Jan Lasota og underviser i Praktisk 
Zoneterapi Helle Roed vil stå for un-
dervisningen.  
 
Introduktions weekend er: 
Lørdag og søndag den 22. og 23. 
april 2023 
 
Derefter kører undervisningen i prak-
tisk zoneterapi fra mandag den 24.  
april 2023 fra kl. 17.00 til kl. 21.30. 
 

 
 
 
Sted: 
Undervisningen 
foregår på Lasota 
Terapi Akademi, 
Prangervej 111, 
Fredericia. 
 
 
 
 
 
Du er altid velkommen til at kontakte 
kontoret og høre mere om uddannel-
sen. 
 
Pris: 
Prisen for uddannelsen på de 435 
undervisningslektioner er: 57.750 kr, 
inkl bøger og eksamen. Beløbet be-
tales i rater hen over hele uddannel-
sen. 
  
  

 

Tid, sted og pris 

Underviser 
Jan Lasota 


