Verdenskongres for zoneterapeuter 2011
International Pris til Dansk Zoneterapeut

83 zoneterapeuter fra 20 lande har for nylig været samlet til verdenskongres for zoneterapeuter i Portugal.
9 internationale talere var inviteret til at inspirere kongresdeltagerne med sidste nyt indenfor faget.
Verdenskongres for zoneterapeuter
Hvert andet år afholdes der verdenskongres for zoneterapeuter. Denne gang i den lille portugisiske by Castro
Verde, godt 2 timers kørsel syd for Lissabon. Med overskriften ”Reflexology for All Age Groups”.
Fra Danmark deltog, Dorthe Krogsgaard, Peter Lund Frandsen og Leila Eriksen.

Leila Eriksen var inviteret som taler for at fortælle om zoneterapiforskning, et oplæg krydret med
oplevelser fra en studietur til Kina, hvor hun i maj 2011 holdt foredrag på en af verdens mest
anerkendte forskerkongresser – ICCMR kongressen - og i den forbindelse var på studiebesøg på
børneafdeling for TCM, Traditionel Kinesisk Medicin samt akupunktur og zoneterapiklinikker.
Portugisisk stolthed
Byen havde glædet sig til den internationale begivenhed og en stor del af byens borgere og foreninger var
engageret i verdenskongressens afholdelse. Borgmesteren og en række prominente personligheder bød
kongresdeltagerne velkommen i byens teatersal, hvor 25 glade og forventningsfulde portugisiske børn, med
stolthed, akkompagneret af musik, bar de mange flag til podiet. Et flag fra hvert af de repræsenterende lande.
Awards
Kongressen bød, udover portugisisk stolthed, stor gæstfrihed og kulturelle indslag, på faglig inspiration i
form af taler, workshops og etablering af fagorienterede netværk. På kongressens sidste dag blev der uddelt
awards. I år gik ICR´s forskerpris til Gwen Wyatt Phd. R.N, University of Michigan og Barbara Bower
ledende zoneterapeut på et projekt, hvor kvinder med brystkræft gennemgår kemoterapibehandling og
tilbydes zoneterapi. Et femårigt projekt støttet af The National Cancer Institute med 3,1 millioner USD.
Samme forskerpris blev for år tilbage tildelt Leila Eriksen, fra Danmark, for hendes
engagement som forskningskoordinator, blandt andet i et landsdækkende hovedpineprojekt,
hvor 220 danskere blev behandlet hos 78 zoneterapeuter rundt om i landet. Resultatet af
undersøgelsen viste at 81 procent rapporterede at de blev hjulpet og 19 % stoppede helt
medicinindtaget. Et projekt der foregik i samarbejde med danske zoneterapi organisationer og
lektor mag. scient. soc. Laila Launsø. Støttet af blandt andet det danske Sundhedsministerium.
Endnu engang havde Leila Eriksen fornøjelsen af at modtage anerkendelse for sit forskningssamarbejde.
Beryl Crane, formanden for ICR, verdensorganisationen for zoneterapeuter, sagde fra talerstolen:
”Den næste pris - ”Speciel Recognistion Award” - er en ganske særlig pris. Prisen går til en højt respekteret,
vellidt og engageret person. Leila Eriksen fra Danmark, der i mere end 20 år har arbejdet ihærdigt og målrettet
med forskning og dokumentation af vores fagområde. Hun er en eminent networker på tværs af faggrænser såvel
som landegrænser. Hun kan, om nogen, få højt akademisk information bragt ned på jorden, så enhver forstår det.
Og, en ting er sikkert. Det er altid patienten der er i centrum. Det vil vi gerne sige hende stor tak for”.

1

Migræneprojekt
Målrettede initiativer støttes af en række internationale organisationer fra nordiske og europæiske lande. Af
aktuelle engagementer kan nævnes et spændende projekt hvor zoneterapeut og akupunktørorganisationer, fra
fire europæiske lande, Danmark, Norge, Sverige og England, samarbejder med NAFKAM, Universitet i
Tromsø, Norge, om at indsamle erfaringer fra folk der har/har haft migræne og har oplevet et ekseptionelt
godt forløb efter brug af zoneterapi og akupunktur. Målet er at indsamle i alt 24 cases. Kender du nogen?

Portugisiske Børn bærer de mange flag ind i kongressalen & synger for kongresdeltagerne.

Leila Eriksen: ”Reflexology Research”

Children First
Næste verdenskongres for zoneterapeuter finder sted om to år i Cape Town, Sydafrika, september 2013.
Inden da mødes zoneterapeuter og en lang række interessenter fra flere lande i Luxembourg til europæisk
zoneterapikongres, maj 2012, med overskriften ”Children First”, hvor Leila Eriksen ligeledes er inviteret.
Med hendes tætte kontakt til FCB, Foreningen Cancerramte Børn, samt mere end 20 års behandlings- og
forskningserfaring fra såvel det etablerede som det ”alternative” sundhedssystem, kombineret med
inspiration fra studiebesøg på børnehospitaler i Israel, Spanien og Kina, kan kongresdeltagerne se frem til et
spændende foredrag. På kongressen vil blandt andet resultater fra en helt ny spørgeskemaundersøgelse,
omhandlende cancerbørn og deres familiers erfaring og ønsker vedr. alternativ behandling, blive præsenteret.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til:
Beryl Crane, UK, President of ICR, på telefon (+ 44) 1279 421 682 www.icr-reflexology.org
Leila Eriksen, DK, på telefon (+45) 26 18 95 90 www.carecam.dk & www.leilaeriksen.dk

Speakers ICR, Castro Verde, Portugal, 2011
Dr. Jesus Manzanares, Spanien – ”Results of two reflexology studies”
Lynne Booth, England – “Vertical Reflexology for chronic illness and dement”
Leila Eriksen, Denmark – “Reflexology Research. Responsibility & Possibility”
Lyndall Mollart, Australia – “Miscarriage and Rolls of Reflexology”
Paul Norton Rudé, Portugal – “The Medical Significance of the Relaxations Response”
Imre Somogyi, Frankrig - “Reading Toes”
Hans van der Werff , Holland - “A journey: Reflexology’s Effect on a Client and a Practitioner
Shmuel Zaidel, Israel– “Movement and Manipulative Treatment Method of reflexology”
Christine Issel, USA – “Healing from Mother Earth: The “Fonte de Milagre” and its
Contribution to Bioenergetics Medicine”
* Hanne Marguardt –“Special guest speaker”
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Workshops ICR, Castro Verde, Portugal, 2011
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Dr. Jesus Manzanares – “High Blood Pressure & Reflexology Treatment”
Lynne Booth – “Vertical Reflexology for Chronic Illness & Dementia”
Imre Somoygi – “Reading toes”
Shmuel Zaidel – “The Manipulative Treatment of Soft Tissues/Skeletons and Bones”
Hanne Marguardt –“Special guest speaker”

Læs mere om



RiEN, Den europæiske zoneterapikongres, Luxemburg maj 2012, på www.reflexology-childrenfirst.org
ICR Verdenskongressen 2011 & ICR kongressen i Cape Town, september 2013 på www.icr-reflexology.org
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