Prospekt
Biopatisk kinesiologi och Friskvårdskinesiologi
FRISKVÅRDSKINESIOLOGI
Denna kurs riktar sig till:

Till dig som jobbar som kroppsterapeut
Detta ger dig ett komplement som kan hjälpa dina klienter ytterligare. Inflammationer, smärtor
och stelhet orsakas ofta av för mycket gifter/slaggprodukter och för lite av specifika
näringsämnen. Det kan också bero på att man äter födoämnen som man inte tål. Skador läker
lättare med rätt näring, färre gifter, mer energi och mindre stress. Den här kursen kommer med
all sannolikhet bidra till fler klienter.
Till dig som vill jobba med förebyggande friskvård
För att hålla sig frisk är det viktigt att man äter födoämnen kroppen tål, att man får i sig just den
näring och de näringstillskott som passar ens kropp just nu och att man inte samlar på sig för
mycket gifter och slaggprodukter. En analys ett par gånger om året är att rekommendera.
Till dig som vill hjälpa familj, släkt, vänner och bekanta
Kanske kan flera av er gå den här kursen, så ni kan hjälpa varandra att testa vilken sorts
utrensning och näringstillskott ni behöver.
Håll varandra friska!
Till dig som funderar på att utbilda dig till Biopatisk kinesiolog
Du får här en chans att känna på om du skulle vilja jobba mer på djupet med kinesiologi.
Förutom det du lär dig under kursen får du också se en kort demonstration av hur den
Biopatiska kinesiologin fungerar. Läs mer om utbildningen till Biopatisk kinesiolog på
hemsidan.

Du lär dig att testa och åtgärda

Näringsobalanser, överkänslighet/allergi, stress, gifter och slaggprodukter kan medföra i stort
sett vilka besvär som helst, eftersom kroppens celler då inte kan fungera optimalt. För att hjälpa
kroppen att komma i balans och hålla sig frisk bör man därför:
Främja utrensning och avlasta från gifter!
Lär dig att med hjälp av kinesiologin testa vilka organ och vävnader som är belastade av gifter
och slaggprodukter och hur du kan hjälpa kroppen genom avlastning och utrensning (detox). Du
lär dig att testa vilken typ av detox som passar för just de obalanser som du har hittat. Du får
också allmän information om hur du kan avlasta kroppen från gifter genom enkla försändringar
i din vardag.

Tillföra näring!
Lär dig att med hjälp av kinesiologin testa vilka näringsobalanser som förekommer, var i
kroppen obalanserna sitter och hur du kan åtgärda dem. Rätt kosttillskott till rätt person vid rätt
tillfälle!
Avlasta från störande födoämnen!
Lär dig att med hjälp av kinesiologin testa vilka födoämnen som det finns överkänslighet mot.
Bara detta enkla test kan förändra människors liv till det bättre och ofta på mycket kort tid. Du
får också allmän information om vilken föda som bidrar till sjukdom respektive hälsa.
Reducera stress och öka energin!
Utöver det ovan lär du dig också enkla metoder som kan reducera stress, öka energi och öka
rörlighet i ryggraden (där nervsystemet sitter).

Kursupplägg Grundkurs- 4 dagar
•

DAG 1
Genomgång av sjukdomsfaktorer och hälsofaktorer. Vad gör oss sjuka? Vad gör oss friska?

•

Kinesiologins historik och hur den fungerar.

•

Test för att se om man kommunicerar med rätt del av personens nervsystem. Om nervsytemet
är i obalans korrigerar man detta, annars kan analysen bli missvisande.

•

Födoämnesöverkänslighet, vad det innebär och vad kan det orsaka för besvär.

•

Kinesiologisk analys för överkänslighet mot födoämnen, kosttillskott eller andra ämnen.

•

Avprogrammeringsmetod för allergier och överkänslighet.

•

DAG 2
Genomgång av terapimedlen i testkittet. Med god kunskap får man säkrare resultat.

•

Kinesiologisk analys för att hitta näringsobalanser, t ex vitaminer, mineraler, fettsyror och
enzymer.

•

Kinesiologisk analys för att hitta rätt näringstillskott utefter näringsobalansen.

•

Toleranstest av näringspreparaten som man vill ordinera.

•

DAG 3
Hur vi får i oss gifter och hur slaggprodukter bildas i kroppen.

•

Hur kroppen gör sig av med gifter och slaggprodukter.

•

Kinesiologisk analys av toxicitet och förmåga att rensa ut, samt vilka organ som är
påverkade. Detta görs med hjälp av testampuller och organreflexpunkter på kroppen.

•

Kinesiologisk analys för att hitta lämpliga terapimedel (detox) och öronpunkter som hjälper
de påverkade organen att rensa ut.

•

Toleranstest av detox-preparaten som man vill ordinera.

DAG 4
• Repetition från dag 1-3
•

Enkla självbehandlingmetoder som kan påskynda utrensningen, frigöra ryggraden,
balansera de inre organen, öka energin och reducera stress.

•

En kort demonstration av hur den Biopatiska kinesilogin fungerar.
Du kan välja att gå endast grundkursen, om du vill, men om du vill bli diplomerad
Friskvårdskinesiolog tillkommer följande:

Kursupplägg Repetitionskurs 1 dag – enskilt med läraren
Denna del av utbildningen sker enskilt. Eleven bestämmer själv när hen är redo för repetition
och bestämmer då en dag tillsammans med läraren. Detta för att varje elev ska kunna komma
vidare i utbildningen i sin egen takt. Om flera elever skulle vilja komma samma dag blir
kostnaden reducerad. Den här dagen repeteras allt du har lärt sig i grundkursen, så du blir du
säker på att du har utfört dina tester på rätt sätt. Du har också möjlighet att ställa frågor om
analyser som du har gjort på hemmaplan. Utöver det lär du dig att slå ihop
överkänslighetstest, näringstest och utrensningstest i ett och samma testprotokoll. Du lär dig
att prioritetstesta, så du vet vad som är viktigast att ta hand om först, samt att testa om olika
kosttillskott fungerar tillsammans eller inte för varje enskild individ. Men denna djupare
insikt och kunskap kommer du kunna hjälpa ännu fler människor.
Praktik på hemmaplan efter repetitionskursen

Efter repetitionskursen ska du genomföra tester på 10 personer och skicka in dem för
genomgång och feedback senast 2 månader efter repetitionskursen. Avgiften täcker den tid det
tar för din lärare att gå igenom testprotokollen.

Praktiskt och teoretiskt prov
När du har genomfört grundkursen och repetitionskursen och fått godkänt på dina testprotokoll,
kan du boka in tid för teoretisk och praktiskt prov, enligt överenskommelse med läraren. Det
teoretiska provet baseras på studiematerialet som ingår i grundkursen. Det praktiska provet
består av att du utför en kinesiologisk friskvårdsanalys på din lärare eller på någon du har med
dig. Vid eventuell omtentamen tillkommer extra avgift.

Basmedicin
För att bli diplomerad Friskvårdskinesiolog krävs, förutom det ovan, Medicinsk grundkurs
(basmedicin) på gymnasienivå eller motsvarande. Det innebär ca 100 timmars studier. Om du
inte redan har det och din kommuns KomVux inte erbjuder denna utbildning, kontakta
Biopatiska Kinesiologiskolan för information om andra utbildare.

Kursmaterial - Friskvårdskinesiologi
Testkit innehållande testampuller för:
Analysampuller för födoämnesöverkänslighet, näringsobalanser och
utrensningsblockering/toxicitet.
Terapimedel för näringsobalanser och utrensning (detox)
Kompendium
Drygt 100 sidor med gedigen information om allt som tas upp under kursen, inklusive tydliga
instruktioner kring hur man går tillväga när man testar med kinesiologin. Här finns också tips på
kurser och litteratur om man vill fördjupa sina kunskaper.
Manuella punktsökare
Så du lättare kan hitta rätt öronpunkt att behandla.

Anmälan och priser
Se aktuella datum och priser på hemsidan
www.biopatiskkinesiologi.se

Kontakt
info@biopatiskkinesiologi.se
079-347 35 25

BIOPATISK KINESIOLOGI – kinesiologi med helhetstänk!
Med den biopatiska kinesiologin kan du hjälpa dina klienter på ett djupare och bredare plan!
Du lär dig att hitta störningar kopplade till näringsbrister, virus, bakterier, parasiter, svamp,
mögel, tungmetaller, kemikalier, födoämnen, strålning, allergier, känslor m.m, samt var i
kroppen respektive obalans finns. Detta sker med hjälp av testampuller, mudras
(handpositioner) och reflexpunkter på kroppen. Du lär dig testa vilken typ av terapi som passar
varje obalans bäst, t ex näring, örter, homeopati, blomsterdroppar, probiotika, enzymer,
öronpunkter m.m, samt om klienten tål terapimedlen och klarar att rensa ut med dem. Testkit
med både analys- och terapiampuller ingår i kursavgiften. Se detaljerat kursupplägg nedan.

Kursupplägg
Sammankomst 1 – fyra dagar - Helhetsanalys
Biopatins historik och biopatins grunder. Faktorer som bidrar till sjukdom och varför. Hur man
skriver en anamnes.
Genomgång av testkittets analysampuller och vad de innebär, bland annat näringsobalanser
(vitaminer, mineraler, fettsyror, enzymer), eliminationsförmåga (blockerad utrensning), vitalitet
(energibrist), hormonsystem, immunsystem, allergi/överkänslighet (pollen, djur, födoämnen
m.m), toxicitet (kemikalier, tungmetaller), tarmflora, patogener (virus, bakterier, svamp,
parasiter), fokus (kroniska inflammationshärdar), miasmer, strålning och känslomässig
stress. Genomgång av mudras och organsreflexpunkter.
Kinesiologisk analys där du lär dig testa vilka av obalanserna som nämns ovan som stör
kroppen, vilken av dessa obalanser som är prioritet och vilka organ som är påverkade.
Hemuppgifter fram till nästa sammankomst:
Studera inför tentamen med hjälp av instuderingsfrågor som tillhör kursen.
Anamnes och kinesiologisk analys på 3 personer som ska lämnas in för feedback.

Sammankomst 2 – tre dagar – Terapi och åtgärder
Skriftlig tentamen från sammankomst 1. Genomgång av och feedback på praktik som gjorts på
hemmaplan. Repetition från sammankomst 1.
Hälsofaktorer, vad man kan göra själv för att bli frisk och hur man bibehåller sin hälsa.
Behandlingsmetoder och egna åtgärder för att påskynda återhämtning, läkning, näringsstatus
och utrensning.
Genomgång av testkittets terapimedel och vad de kan ha för effekter. Genomgång av
behandlingspunkter i öronen.
Kinesiologisk analys där du lär dig hitta rätt terapi för de obalanser som förekommer. Det kan
vara vitaminer, mineraler, örter, alger, homeopati, probiotika, enzymer, Bachs blomstermedicin,
öronpunkter m.m.
Du lär dig att testa hur effektiv terapin är och om personen tål den. Du kan också testa om
preparat som klienten redan tar fungerar ihop med det du vill ordinera och om de tolereras.
Hemuppgifter fram till nästa sammankomst:
Studera inför tentamen med hjälp av instuderingsfrågor som tillhör kursen. Anamnes och
kinesiologisk analys på 3 personer.

Sammankomst 3 – tre dagar – Organen och rörelseapparaten
Skriftlig tentamen från sammankomst 2. Genomgång av och feedback på praktikjournaler som
gjorts på hemmaplan. Repetition från sammankomst 2, samt hur man gör vid återbesök.
Kinesiologisk analys av enskilda organ, där man kan testa vilka olika typer av obalanser ett och
samma organ har, samt vilken terapi som är lämpligast. Ett organ kan vara påverkat av flera
olika faktorer samtidig (t ex födoämnesöverkänslighet, tungmetallbelastning, känslor o.s.v.) och
det kan då krävas olika typer av terapier samtidigt.
Kinesiologisk analys av rörelseapparaten (ryggrad, leder, muskler), samt terapi i form av Ortoaku. Med Orto-aku balanserar man besvärsområdet genom behandling av akupunkturpunkter i
örat, genom att man hittar ett läge där kroppsdelen som har besvär ”trivs bäst” och genom lokal
stimulering av specifika punkter i besvärsområdet (”triggerpunkter”). Med hjälp av kinesiololgin
hittar man rätt läge, rätt triggerpunkt och rätt öronpunkt. Samma metod kan användas för de
inre organen. Trots att Orto-aku är en mycket enkel metod, kan den i många fall ge en omedelbar
effekt.
Genomgång av Dura Maters funktion, hur man testar den och övning för att släppa spänningar i
den. Dura Mater är ett bindvävsskikt som omger nervsystemet i ryggraden. Om den är spänd kan
det orsaka besvär var som helst i kroppen.
Hemuppgifter fram till nästa sammankomst:
Studera inför tentamen med hjälp av instuderingsfrågor som tillhör kursen.
Kinesiologisk analys på 3 personer som ska lämnas in för feedback.

Sammankomst 4 – tre dagar – Känslomässig balansering
Skriftlig tentamen från sammankomst 3. Genomgång av och feedback på praktikjournaler som
gjorts på hemmaplan. Repetition från sammankomst 3.
Hur känslor kan påverka de inre organen och vice versa, enligt traditionell kinesisk medicin.
Presentation av Bach´s blomstermediciner.
Kinesiologisk analys av känslomässiga obalanser, terapimedel för dessa, samt balansering med
hjälp av akupunkturpunkter och affirmationer. Den här metoden kallas ”Emotionell balansering”
och har många gånger både snabb och varaktig effekt. Två metoder lärs ut, en med kinesiologi
och en utan.
Hemuppgifter fram till nästa sammankomst:
Studera inför tentamen med hjälp av instuderingsfrågor som tillhör kursen.
Kinesiologisk analys på 3 personer som ska lämnas in för feedback.

Sammankomst 5 – tre dagar – Repetition och praktiskt slutprov

Dag 1-3:
Genomgång av och feedback på praktikjournaler som gjorts på hemmaplan.
Repetition från sammankomst 1-4. Frågor och diskussioner.
Dag 4:
Skriftlig tentamen från sammankomst 4. Praktiskt kinesiologisk slutprov.
Möjlighet till omtentamen från tidigare sammankomster, om behov finns.
Praktik på hemmaplan efter sammankomsten:
Anamnes och kinesiologisk helhetsanalys med återbesök ska göras på 10 personer och skickas
in till Biopatiska Kinesiologiskolan senast 3 månader efter sammankomst 5.

Basmedicin
För att bli diplomerad Biopatisk Kinesiolog krävs, förutom det ovan, Medicinsk grundkurs
(basmedicin) på gymnasienivå eller motsvarande (ca 100 timmars studier). Om du inte redan
har det och din kommuns KomVux inte erbjuder denna utbildning, kontakta Biopatiska
Kinesiologiskolan för information om andra utbildare.

Diplomering till Biopatisk Kinesiolog
När du har deltagit vid alla sammankomster, fått godkänt på alla hemuppgifter, tentamina och
praktiskt prov, samt skickat in kopia på utförd basmedicin, erhåller du diplom.

Kursmaterial – Biopatisk kinesiologi
Testkit
Innehållande drygt ca 230-240 analys- och terapiampuller.
Kompendium
Allt man lär sig under sammankomsterna finns beskrivet i ett omfattande studiematerial..
Manuella punktsökare
Så du lättare kan hitta rätt öronpunkter att behandla.

Anmälan och priser
Se aktuella datum och priser på hemsidan
www.biopatiskkinesiologi.se

Kontakt
info@biopatiskkinesiologi.se
079-347 35 25

