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VILKA VI ÄR

PROFFSIGA LÄRARE

VÅR VISION ÄR
 att låta fler människor bli friska, ha energi
och livsglädje
 att förmedla och lära ut effektiva
behandlingsstrategier som kombinerar
ett djupt detaljkunnande tillsammans
med ett större perspektiv och
helhetstänk.
Här ser du oss som följer dig genom
utbildningen och ser till att du får personlig
vägledning. Vi vill att du ska kunna integrera
kinesiologi med dina tidigare erfarenheter och
kunskaper! V id de 15 kurstillfällena med olika
teman, har vi engagerat Sveriges främsta
experter inom sitt gebit. Unikt, roligt,
verklighetsförankrat!

Erik Dybäck Personlig tränare
I de 4 modulerna där kinesiologi vävs ihop
med





struktur / rörelseapparat,
näring / immun-, hormon- och
nervsystem
energisystem / akupressur,
kranosacral terapi
emotionella tekniker / trauma och
stress,
…så träffar du lärare som i vardagen
har egna kliniker och/eller är
professionella lärare/instruktörer i
Sverige och internationellt.

Reception

Sabine Rosén
Ceo och mentor
Mentor och personlig vägledare för varje
enskild elev. Min vision är att utbilda
kinesiologer för framtida samarbete. Jag ser till
att kursinnehåll matchas ihop med varje elevs
unika tillgångar.
Efter 30 år med egen klinik som kinesiolog,
massageterapeut, akupunktör, närings- och
fytoterapeut, så känns det nu mycket
meningsfullt att vägleda andra så att både de
själva och deras verksamheter kan växa!

Emelie Andersen
receptionist och kroppsterapeut
Reception, sekretariat
Frejgatan 32, Stockholm
Vi är lätta att nå och inspireras ifrån!
Bemannad varje vardag:
Tel: 08 - 7406030
info@sabineeducations.se
www.sabineeducations.se

VAD VI GÖR

VI ERBJUDER

kinesiologin. Under 15 månader får du
tekniker inom 4 moduler:

 direktkontakt med stor kinesiologiklinik

Strukturell Kinesiologi

 personlig handledning

Närings Kinesiologi

 samarbetsmöjlighet med klinik efter utbildning

Energetisk Kinesiologi

 support kring nya verkliga klientfall varje vecka

Emotionell Kinesiologi

PROBLEM DU LÄR DIG LÖSA

Varje modul avslutas med några dagars
PRAKTIK med VERKLIGA KLIENTER vid
behandlingscenter i Stockholm.

Vi lär dig se samband mellan olika symptom och
sedan sätta människan i centrum för att hitta en
individuell lösning.
Exempel på vad vi hjälper våra klienter med:
 Smärta - komplex och långvarig alternativt akut
efter skada
 Allergier och sjukdom - vi lär dig hur näring och
cirkulation kan hjälpa
 Idrottsprestation - vi snabbar på återhämtning
och visar mentala strategier
 Stress - vi ser till att energinivå och känsla av
balans förbättras

HUR VI GENOMFÖR
STRATEGI
 Vi har toppen av toppenlärare, både med

teoretisk expertis och med LÅNG praktisk
erfarenhet
 Individuell handledning så att material och

upplägg på utbildning anpassas för varje
elev
 vi hjälper eleverna att integrera kinesiologi

med befintlig kunskap och erfarenhet
RESULTAT!
Vi lär ut sambandstänk genom att se
olikheterna hos varje klient eleverna möter
UNIKT FÖR DENNA SKOLA

TOPPENBETYG
TEKNIKER OCH KURSER UNDER
YRKESUTBILDNINGEN

TOPPENBETYG FRÅN VÅRA ELEVER

Du lär dig genom STRATEGI tänket "Spine- &
Body flow Kinesiology"

”Utbildningen bjuder på massor av inspiration
och många aha-upplevelser.

att bolla fritt mellan olika delar av

Det bästa är att jag redan från dag ett kunnat

applicera de tekniker vi lär oss på mina reda
befintliga massage- och akupunkturkunder,
och resultaten är fantastiska.”
Daniela Thunberg / danielasmassage.se

erfarenhet som kroppsterapeut och för dig
som är ny i friskvårdsbranschen.

”Jag älskar att arbeta holistiskt, lösa problem
och inte stirra blint på symptom. Jag har
hamnat så rätt på denna utbildning. Redan
efter en kurshelg kan jag använda nya tekniker
och få fantastiska resultat.”
Wictoria Höhn Bohlin /
balansochharmoni.se

Svar: JA - JUST DU är varmt

”Äntligen en behandlingsform där jag kan
hjälpa klienten att kicka igång
självläkningsförmågan, oavsett vad problemet
är.”
Gunilla Orre / fungeramera.nu

Många fler omdömen på vår webb:
www.sabineeducations.se

? & SVAR
1. Fråga: NÄR börjar nästa årskurs av
Yrkesutbildning till Kinesiolog?
Svar: 11 januari 2019
2. Fråga: HUR OFTA är kurserna?
Svar: En kurshelg per månad x 15:
- 11 ggr fredag - söndag
- 4 ggr onsdag - söndag /praktik
3. Fråga: VAD KOSTAR det?
Svar: 4500:- x 15 (företag +moms)
- ca 10% om större betalning sker vid 2
terminsstarter
4. Fråga: Behöver jag FÖRKUNSKAPER?
Svar: Inga förkunskaper, vi matchar tekniker
och genomgångar för dig med LÅNG

5. Fråga: ÄR just JAG välkommen?

välkommen!!

