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Kinesiolog
Manuell kinesiologi och friskvårdsmedicin
1-årig utbildning på deltid, 4 dagar varje månad, under 2017 till diplomerad Kinesiolog.
1987 grundade Mac Pompeius Wolontis den Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm och skapade samtidigt
det helt nya yrket “Kinesiolog”. Den första yrkesutbildningen till Kinesiolog i Sverige gick på heltid under
1-termin, hösten 1988. Under de följande 29 åren har vi sedan fortsatt att arrangera över 26 stycken
yrkesutbildningar till Kinesiolog. Utbildningens inriktning är friskvårdsmedicin, manuell muskeltestning, neuromuskulära tester, kinesiologisk akupressur, näringskinesiologi, manuell kinesiologi, energipsykologi och
stresskinesiologi. Huvudlärare för utbildningen till Kinesiolog är Mac Pompeius Wolontis (internationellt utbildad
och registrerad instruktör i kinesiologi sedan 1984 och grundare av metoden “Manual Kinesiology”).
Sedan 2005 är vår Kinesiolog-utbildning integrerad med olika vidareutbildningar inom Kinesiologi till
Fysiopraktor® (idrott- och sportkinesiologi) www.Fysiopraktor.se, Akupraktor® (kinesiologisk akupunktur)
www.Akupraktor.se och Psykopraktor® (mental kinesiologi, stresskinesiologi och energipsykologi)
www.Psykopraktor.se. Muskeltestning och kinesiologi är grunden och basen för alla våra vidareutbildningar.
Ingen annan skola i Sverige, i Norden eller i norra Europa har samma bredd och djup på utbildningen inom
kinesiologi och manuell muskeltestning som Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.
Det finns med andra ord stora möjligheter till vidareutbildning efter din Kinesiolog-utbildning.

12-15 Januari 2017
1. Anatomi, rörelselära och kinesiologi
Anatomi (muskler, skelett) och Kinesiologi (rörelselära)

4.400 kr + kursmaterial

9-12 Februari 2017
2. Fysiologisk Kinesiologi 1
Manuell Muskeltestning (MMT och neuromuskulära tester)
Manuell Kinesiologi (muskelbehandlingar)

4.400 kr + kursmaterial

9-12 Mars 2017
3. Fysiologisk Kinesiologi 2
Fysiologisk Kinesiologi (inre organ och fysiologi)
Manuell Muskeltestning (MMT och neuromuskulära tester)

4.400 kr + kursmaterial

6-9 April 2017
4. Mental Kinesiologi, Stresskinesiologi
Mental kinesiologi (mental och psykologisk stresskinesiologi)
OrganPlexus ® (vasomotoriska systemet, emotionell behandling)

4.400 kr + kursmaterial

4-7 Maj 2017
5. Akupraktik® 1, Meridianterapi
Autotestning (självtestning) av manuella muskeltester
14 akupunkturmeridianer och muskeltestning, Meridianmassage
OrganPlexus ® (akupunkturmeridian-systemet)

4.400 kr + kursmaterial

15-18 Juni 2017
6. Näringskinesiologi 1
Näringskinesiologi (kost, behov, överkänslighet av mat och näring)
Nutritionskinesiologi (superfoods/medicinsk mat)
OrganPlexus ® (nutritionstester, hypersensitivitet, behandling av primärorgan)

4.400 kr + kursmaterial
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24-27 Augusti 2017
7. Neurokinesiologi™, Neuromotorik
Neuromotorik och Neurokinesiologi ™ (neurologisk organisering)
Manuell Muskeltestning (fördjupning av neuromuskulära tester)

4.400 kr + kursmaterial

21-24 September 2017
8. Fingertestning, OrganPlexus ®
Workshop i Fingertestning, Visuell Kinesiologi
OrganPlexus®, integrering

4.400 kr + kursmaterial

19-22 Oktober 2017
9. Strukturell Kinesiologi
Manuell Impulsering ® (nervrotstester, ryggrad)
Behandling och impulsering av Bäcken och Käkled

4.400 kr + kursmaterial

16-19 November 2017
10. Näringskinesiologi 2
Nutritionskinesiologi (neurotransmittorer, mineralsalter, ileocecal klaff)
Hypersensitivitet (intolerans/överkänslighet)

4.400 kr + kursmaterial

14-17 December 2017
11. Kinesioterapi ™
Kinesioterapi ™ - Neuroisometrics ™ - K-workout ™
(avancerad stretching, hållning, rörelse, smärtor, muskelmeridianer,
triggerpunkter, kinesiologisk muskelträning och behandling)

4.400 kr + kursmaterial

25-28 Januari 2018
12. Akupraktik ® 2, 8Qi
Akupunkturpunkter lokalisation (87 akupunkturpunkter)
8Qi ™ (kinesiologisk akupressur av chakras) och OrganPlexus ®
NeuroHolografisk Akupraktik ® (NHA, neuroakupunktur) och OrganPlexus ®

4.400 kr + kursmaterial

22-25 Februari 2018
13. Kinesiologi Integrering
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology och OrganPlexus ®
Avslutning Yrkesutbildning Diplomerad Kinesiolog

4.900 kr + kursmaterial

Schema 3.04, december 2016 - Detta schema är preliminärt och kan komma att ändras vid oförutsedda händelser.

Omfattning
Yrkesutbildningen till diplomerad Kinesiolog är 52 dagar, 377 timmar lärarledd undervisning, plus 50 klientbehandlingar. Totalt 427 timmar. Under, eller efter, utbildningen gör du sammanlagt 50 skriftligt dokumenterade
klientbehandlingar hemma (i snitt 2 behandlingar/vecka) där du integrerar de olika tekniker och metoder som
ingår i utbildningen till Kinesiolog. Behandlingarna dokumenteras och lämnas in vid avslutad utbildning.
Tider:
4-dagarskurs: torsdag, fredag, lördag (9.00-18.00), söndag (9.00-17.00)
Ekonomi, Avbetalning
Du behöver inte betala någon terminsavgift i förskott. En avbetalning på 4.400 kr görs inför varje delkurs, en gång
per månad. Kurslitteratur tillkommer, 250-500 kronor per delkurs.
Du är inte bunden att fullfölja hela utbildningen, utan kan kostnadsfritt avboka, senast 2 veckor före nästa delkurs.
Du kan även ta en paus och återkomma nästföljande år.
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Försäkring - Kinesiolog
Som diplomerad Kinesiolog tecknar du Svenska Kinesiologi Skolans mycket förmånliga
patientansvarsförsäkring och behandlingsskadeförsäkring, 800 kr/år via Hiscox
Insurance i England och Nordeuropa Försäkring i Sverige.
Försäkringen omfattar massage och massageterapi, kinesiologi, akupressur, akupunktur,
näringsmedicin, kost, kosttillskott, medicinsk mat, strukturella mobiliseringar, mentala och
emotionella behandlingar.
Om du senare vidareutbildar dig till Fysiopraktor® (www.Fysiopraktor.se) eller Akupraktor® (www.Akupraktor.se)
eller Psykopraktor® (www.Psykopraktor.se) ingår även alla ytterligare behandlingsmetoder i samma försäkring:
personlig träning, styrketräning, terapeutisk träning, löpträning, strukturella impulseringar, akupunktur, kinesisk
örtterapi, mental och psykologisk kinesiologi, energipsykologi, m.fl.

Yrkesförbund, Kinesiolog och Friskvård
Som diplomerad Kinesiolog kan du bli medlem i Sveriges
största yrkesförbund för kroppsterapeuter Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (4.500 medlemmar).
Under din utbildning får du automatiskt en Elevförsäkring i
förbundet.
Förbundets minimikrav för längd på utbildning i kinesiologi är 375 timmar lärarledd
undervisning, plus 50 behandlingar i egen regi, totalt 425 timmar.
Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm som är den första och största skolan i Sverige
inom kinesiologi och muskeltestning är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
för utbildning inom kinesiologi och motsvarar deras krav på utbildningens längd.
För medlemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund krävs även basmedicinsk
utbildning i fysiologi och sjukdomslära motsvarande undersköterskenivå på
gymnasiet/KomVux.
Som diplomerad Kinesiolog kan du arbeta i egen klinik eller riktat mot ett företag, som då får göra avdrag för
friskvård.
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