
VARMT VÄLKOMNA TILL DISTAL NEEDLING AKUPUNKTUR STEG 1
AKUPUNKTUR MED OMEDELBARA RESULTAT 

(DISTANSKURS ONLINE)

COMBINING EASTERN & WESTERN SCIENCE

• Vill du ha mer självförtroende för att behandla 
   patienter? 

• Vill du ha omedelbara resultat på din klinik? 

• Vill du kunna diagnostisera smärta inom 
   några minuter och behandla den effektivt? 

Äntligen möjligheten att lära oss grunderna ”distal 
needling akupunktur” kommit till Sverige. Denna 
behandlingsmetod i 3 steg är direktverkande 
(fungerar omedelbart) och är lätt att förstå. 

Majoriteten av våra klienter söker vår hjälp för 
smärtsyndrom. De flesta vill ha snabba resultat och 
omedelbara smärtlindring. Om våra klienter inte 
får goda resultat av akupunkturbehandlingen efter 
några sessioner, är det tyvärr inte ovanligt att de 
ger upp behandlingarna helt och hållet. Kanske 
tycker vi att de är otåliga, men det finns två viktiga 
faktorer att ta hänsyn till:

1. AKUPUNKTUR är ofta en “sista utväg” för de 
flesta av klienterna som söker vår hjälp. Ofta har 
klienterna en lång historia bakom sig av att prova 
olika typer av behandlingar som inte har fungerat. 

2. EKONOMI kan också spela en stor roll eftersom 
akupunktur nästan alltid måste betalas av klienten 
själv i Sverige.  

Det kan vara frustrerande för dig som är akupunktör 
att klienterna slutar att komma precis när du börjat 
få resultat av behandlingen. Att det tar tid att få 
resultat kan också få dig att känna dig osäker på 
din diagnos eller behandlingsplan. Genom distal 
needling akupunktur får du lära dig en metod som 
övertygar din klient omedelbart. Resultatet är direkt 
och kommer oftast inom ett fåral minuter efter att 
nålarna applicerats. Redan efter första behandlingen 
med distal needling upplever klienterna 60 till 80% 
mindre smärta, Vissa blir helt smärtfria. 

Självklart genererar detta nöjda klienter på din 
mottagning. Dessa kommer med störst sannolikhet 
att rekommendera dig i sina närverk så att du får 
fler kunder. Således är detta en god grund för en 
framgångsrik verksamhet.

Grunderna i denna kurs är starkt rotad i de klassiska 
texterna/teorierna om kinesisk medicin och därför 
är det uteslutande utövare av kinesisk medicin som 
lär sig denna metod. Kursen är lämplig för akupunk-
törer och studenter i kinesisk medicin/tcm. Teorin 
bakom denna metod kan verka komplex, men den 
faktiska diagnosen och behandlingen är enkel. 
Oavsett utbildningsnivå så kan du tillgodogöra sig 
denna 3-stegsmetod snabbt och börja arbeta med 
den direkt. Även nybörjare i tcm får efter kursavslut 
ökat självförtroende och kan börja arbeta med 
smärtbehandling tidigt i sin utbildning. 
 
FÖRDELAR FÖR KLIENT:

• Smärtlindring på mindre än en minut 

• Varje behandling leder framåt 

• 60 - 80% mindre smärta redan vid första 
   behandlingen

• Ökad tillit till sin akupunktör

• Mindre antal behandlingar 

• Inga nålar där smärtan är utan endast distala 
   punkter används  

• Du behöver inte klä av dig helt eller lägga dig 
   ned eftersom vi endast sätter nålar i underarmar 
   och i benen

FÖRDELAR FÖR AKUPUNKTÖREN:  

• Ökat självförtroende för att behandla klienter 

• Direkta resultat 

• Ingen lång och svår diagnos, det tar bara några 
   minuter
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COMBINING EASTERN & WESTERN SCIENCE

• Enkelt att veta om du är på rätt akupunkturpunkt 

• Hög säkerhet, eftersom du inte kommer att 
   använda nålar där smärtan är 

• Mer engagemang från patienter eftersom de 
   känner lättnad omedelbart och märker framsteg 
   med varje uppföljande behandling

• Nöjda klienter rekommenderar dig för nya 
   potentiella klienter 

• Förmåga att behandla fler patienter på kortare tid 

• Fler välutbildade akupunktörer med fungerande 
   metoder kommer att bidra till att skapa en bättre 
   bild av tcm/akupunktur i Sverige. 

OM UTBILDNINGEN
Under online-kursen lär du dig den teoretiska 
bakgrunden till distal needling. Vi kommer att gå 
igenom olika system för behandling. Du lär dig hur 
man gör en snabb och korrekt diagnos och hur 
man behandlar därefter. Vi kommer även att bjuda 
på några kliniska pärlor och vi kommer att gå 
igenom flertalet varierande klientfall. 

INFÖR UTBILDNINGEN
Om du har några smärtpatienter som du vill 
diskutera eller få hjälp med, är du välkommen att 
beskriva dina patientfall för Adinda via e-post 
veckan innan kursen börjar. 

EFTER UTBILDNINGEN
Under de 3 veckorna som följer efter kursen bör du 
öva så mycket du kan på dina klienter. När du väl 
har börjat tillämpa dina kunskaper och märker att 
teorin börjar falla på plats, är det naturligt att det 
uppstår frågor. Av den anledningen har vi anordnat 
en extra eftermiddag där alla dina frågor kommer 
att besvaras och diskuteras. 

KURSINFORMATION ONLINE : 
• För information om datum, se HOWs hemsida. 

• Investering: 3600 kr exkl. moms

• Nivå: studenter och erfarna utövare av akupunktur

• Anmälan:hemsida: www.houseofwellbeing.se
   

• Kontakt kursinnehåll och klientfall: 
    adindafagerstrom@gmail.com, 073-315 33 15

• Övriga frågor: stina@houseofwellbeing.se 
   eller 0739-88 23 25

ÖVRIGT: 

• Kursen kommer att hållas uteslutande på Zoom,   
   länk skickas ut till er innan kursstart.

• OBS! Kursen sker på engelska, men frågor eller 
    oklarheter behandlas på svenska.

OM ADINDA FAGERSTRÖM
Adinda har studerat kinesisk medicin sedan 2009 
och fortsätter kontinuerligt att vidareutbilda sig. 
Hon studerade TCM i Holland och Sverige. Efter 
examen på Nei Jing Akademin reste hon över 
hela världen för att lära sig olika typer av aku-
punktur tekniker som Dr. Tans balansmetod, Robert 
Doane och Master Tungs akupunktur. Hon är för 
närvarande inskriven som student i Graduate Men-
torship Program av Sharon Weizenbaum.
Adinda brinner för att sprida kinesisk medicin och 
höja kompetensen samt kunskapen av akupunktur 
i väst. Tidigare arbetade Adinda på sin klinik och 
yogastudio i Mariestad men praktiserar nu i Lerum 
och Göteborg.

        Distal needling gav mig stort självförtroende och gjorde 
att jag vågade behandla klienter innan jag var färdigutbildad 
akupunktör. Ryktet om mina framgångsrika behandlingar
spred sig snabbt och nya klienter sökte sig till min klinik. Jag 
vill gärna dela denna värdefulla kunskap så att fler akupunk-
törer kan nå framgång med sina mottagningar, samtidigt som vi 
bidrar till att klienterna får ett bättre och mer välmående liv.

/Adinda
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“


