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Et bedre liv uden symptombehandling  
Med zoneterapi eller massage kan du lindre eller fjerne mange skavanker – ved at tage 

udgangspunkt i årsagerne frem for symptomerne 

- Hovedpine, muskelspændinger, maveproblemer eller andet? Jeg 

hjælper dig med at finde ud af hvordan dine symptomer er opstået 

og hvordan vi sammen kan fjerne årsagerne.  

- På den måde kan man undgå, at de kommer igen og undgå en dyr 

og uhensigtsmæssig symptombehandling med fx smertestillende 

medicin, siger Agnes Brædstrup-Holm, som i januar har åbnet 

klinikken ”Balancepunktet” i Lystrup. 

Agnes har uddannelse som massør og zoneterapeut og arbejdede tidligere som socialrådgiver i 

Randers kommune gennem otte år. At arbejde med mennesker og hjælpe dem til et bedre liv 

har altid været det, der gav hendes eget liv mening, og hun ved, at den bedste måde at gøre 

det på er at arbejde som alternativ behandler. 

- Min erfaring giver mig et godt udgangspunkt for at arbejde helhedsorienteret med krop og 

psyke.  Som socialrådgiver fik jeg en stor viden om mennesker, og den har jeg taget med ind i 

mit nye liv som behandler. Jeg lægger vægt på, at ikke to mennesker er ens, og derfor er 

mine behandlinger altid individuelle, understreger Agnes.  

Tusinder af danskere har taget zoneterapien til sig som en naturlig måde at behandle en 

række lidelser på. Når man som Agnes har en RAB-godkendelse (Registreret Alternativ 

Behandler), kan klienterne desuden få tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” og diverse 

private sundhedsforsikringer.  

- Sundhed og sygdom er ikke bare noget kropsligt. Der er ofte en sammenhæng mellem krop 

og følelser – fx stress og fordøjelse - og her kan jeg sætte ind med både behandlinger og med 

gode råd til hvad du selv kan gøre i din hverdag. Jeg afsætter god tid til behandlingen, så der 

er mulighed for at komme omkring det, der sættes i gang via zoneterapien. Jeg påvirker 

kroppens energibaner, så der bliver løsnet op for dine spændinger og den fastlåste energi 

bliver frigjort. På den måde får både krop og psyke et bedre ”flow”, siger Agnes. 

 

Fotos vedhæftet 

 

Kontakt: 

Agnes Brædstrup-Holm  

Balancepunktet  

Tlf. 8600 0000 

Email: abh@balancepunktet.dk 

Web: www.balancepunktet.dk 

Facebook: www.facebook.com/agnesklinik 

 

 

”Sundhed er ikke blot frihed for sygdom,  

men størst muligt fysisk, psykisk og socialt velbefindende”. 

(WHO) 
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http://www.balancepunktet.dk/

