
Kontakt venligst:  
Corrective Sounds Akademiet 

Ellen Eriksen 
 

        Tlf.: 20 72 70 90 
E-mail: adm@correctivesounds.com 

 

 

Uddannelsens opbygning: 

Uddannelsen strækker sig over ca. 2 år, og 

bliver afholdt i Aarhus. 

Akademiet underviser i: 

 40 timers basis kursus Diamond- 

verbal og intuitiv testning 

 Superviseret træning 

 144 timers basiskursus i CS-

programmet 

 18 timers superviseret træning 

 16 timers klinikdrift 

 32 timers kommunikation der højner 

mødet med klienten 

 40 timers praktik 1, hos instruktør 

 40 timers praktik 2 i egen klinik 

 50 klientforløb 

 Eksamen (klientcases og praktisk 

prøve) 
 
Nedenstående kursusmoduler indgår også i 
uddannelsen og gennemføres hos øvrige 
kursusudbydere inden RAB—eksamen: 
 

 25 timers kursus i kost/ernæring 

 25 timers kursus i anden alternativ 

behandling 

 12 timers førstehjælpskursus 

 64 timers kursus i kropsafbalance-

ring 1—4/Touch For Health 

Lyt dig til et godt helbred 

Målgrupper for uddannelsen 

Sygeplejesker, fysioterapeuter og andre sundhedsuddan-
nede, lærere, pædagoger og andre interesserede, der har 
tilegnet sig de nødvendige forudsætninger, og som gerne 
vil  at starte egen klinik. 

Kriterier for optagelse på CS RAB-

uddannelsen: 

 Gennemført et behandlingsforløb hos en registre-

ret CS-Behandler (se under behandler på 
www.correctivesounds.com) 

 200 timer i fysiologi og anatomi 

 100 timer i sygdomslære 

 50 timer i psykologi 

 Personlig samtale med CS-Akademiets daglige 

leder 
 

Øvrig info: 

Der er opstart på uddannelsen hvert år i januar/februar 
ved minimum 2 tilmeldte. 
Der vil løbende blive afholdt informationsmøder om ud-
dannelsen. For yderligere information  eller spørgsmål 
kontakt os. 
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Corrective Sounds Programmet er et  
koncept for optimal sundhed, udviklet 
igennem mange års studier og praktisk 
erfaring fra kliniske behandlinger, om 
kroppens funktion, sygdommes opståen, 
samt kroppens evne til at hele og  
helbrede sig selv.  
 
Behandlingen kombinerer den moderne 
vestlige medicinske opfattelse af  
kroppens anatomi og fysiologi, med gam-
mel viden fra forskellige kulturer. 
 
Via simpel smertefri muskeltest kan du 
som behandler identificere ubalancer og 
blokader i kroppens energilevering,  
organers funktion, knoglers placeringer,  
eller lignende problemer. 
 
Programmet identificerer evt. behov for 
kostomlægning og kosttilskud samt hjem-
mebehandling med anvendelse af speci-
fikke lydprogrammer fra Corrective 
Sounds Programmets ”Lyt dig til et godt 
helbred.”  
 
Uddannelse til Corrective Sounds  
Behandler er i 2010 blevet godkendt af 
brancheorganisationen Danske Kinesiolo-
ger, hvilket betyder at kursisterne kan 
blive RAB og DK kinesiologer. 
 
Akademiets tilknyttede instruktører/
undervisere lever op til 
Danske Kinesiologers og Corrective 
Sounds Akademiets kriterier. 
 
Metoden har siden 2001 været  
praktiseret i Danmark. 
 
 

Corrective Sounds 
Programmet 

Hvem kan programmet hjælpe? 

Corrective Sounds behandlere kan arbejde med 
stort set alle; eks. alle familiens  
medlemmer, store som små virksomheder, skoler, 
børneinstitutioner med flere. 
 

CS-Programmet kan afhjælpe problemer med: 

 Barnløshed 

 At læse, stave, skrive samt med matema-

tik—indlæringsvanskeligheder 

 Tale– og hørevanskeligheder 

 Koncentrations– og opmærksomheds be-

svær 

 Nedsat kort– og langtidshukommelse 

 Bevægeapparatet, idræt, gang eller løb 

 Musik/rytme, optræden 

 Skarpt lys eller blinker konstant med øjne-

ne, skelen, natteblindhed 

 Træthed, urolig nattesøvn 

 Afskrivning fra tavle, tage notater 

 Forvirring omkring højre/venstre 

 Uklar tale, at forstå en mundtlig  

instruktion eller vejledning 

 Glemsomhed, dårlig orienterings- 

            evne 

 Dårlig håndskrift 

 Lav selvtillid, selvværd 

 Nedsat evne til social omgang med menne-

sker 

 Angst og fobier 

 Stress 

 Sensitive børn og voksne 

 Ukontrolleret vrede, indfølingsevne 

 Store udsving i energiniveau, humør 

 
Også fysiske gener kan afhjælpes: 

 Hudproblemer– f.eks. Akne, eksem, psoria-

sis 

 Astma, intolerance, allergier  

 Hjerte-kredsløbsforstyrrelse 

 Øre-, næse-, halsproblemer 

 Smerte i ryg, nakke, skuldre, ben, dårlig 

kropsholdning 

 Fordøjelses– og afføringsproblemer 

Corrective Sounds Akademiets 
formål: 
 
At uddanne succesfulde behandlere. 
 
At undervise i en metode til sundhedsfrem-
me og styrkelse af kroppens evne til selv-
helbredelse. 
 
At udbrede en metode, der ikke anvender 
traditionelle kendte lægemidler, men med 
baggrund i erfaringer og anvendelse af 
frekvenser fra særligt udvalgte musikin-
strumenter. Der anvendes ligeledes fre-
kvenser fra sten, essentielle olier og farver 
til at aktivere kroppens egen selvhelbredel-
se.  
 
At tilbyde undervisning og oplæring efter 
mesterlæreprincippet i Corrective Sounds 
Programmet som en overbygning til anden 
faglig uddannelse, f.eks. sundhedsuddan-
nelser (sygeplejersker, læger og kiroprak-
torer) og de pædagogiske uddannelser 
(pædagoger og folkeskolelærere). 
 
At samarbejde med andre faggrupper, 
uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, 
forskningsmiljøer, skoler, institutioner, der 
arbejder med eller har ønske om nye til-
gange/metoder til sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse. 
 
At uddanne personer der ønsker at arbej-
de som professionelle udøvere med Cor-
rective Sounds Programmet i tæt samar-
bejde med andre professionelle udøvere/
kolleger i ind-og udland. 

 


