
TID ATT VARVA NER Kom gärna ca 10 minuter innan utsatt tid 
så du hinner gå på toaletten, sätta dig till rätta och slappna 
av innan du får din NADA-behandling. Att stressa innan 
behandlingen är inte gynnsamt. 

LOKAL I FALKÖPING Adress till din NADA-lokal i Falköping: 
Santa Monicas Rehabiliteringscenter, Åslegatan 1, 521 41 
Falköping. Ingången ligger snett framför Sibylla och i samma 
byggnad som FEAB vid korsningen Åslegatan/Odengatan. 
Det går att parkera vid Sibylla, på Willys parkering eller på 
några av de platser som finns vid FEABs parkering.

EN LUGN MILJÖ Vi uppnår bäst effekt med NADA om den 
utförs under tystnad. Detta är din stund att koppla av och 
återhämta din energi. Att prata kan ibland hindra kroppen 
från att kommer till ro. Självklart får du be om hjälp under 
behandlingen om du har frågor. Ta då kontakt med din 
NADA-akupunktör som finns med dig i rummet under hela 
behandlingen.  

KOM TILL RO Inom NADA finns ett uttryck som lyder: ”Att 
komma till ro under behandlingen”. Definitionen av “att 
komma till ro” är högst individuellt. Ibland behöver vi få lov 
att läsa i en bok samtidigt eller bläddra i en tidning då det 
upplevs för svårt att bara slappna av i 45 minuter. Dock 
lämnar vi mobilen utanför rummet eller avstängd och osynlig. 
Många passar på att sluta ögonen och vissa somnar till och 
med. Andra känner bara en skön känsla av harmoni sprida 
sig i kroppen medan vissa har svårare att slappna av, men 
även detta är ok - NADA har en gynnsam effekt ändå. 

BEHANDLINGEN NADA-behandlingen startar med att ni sätter 
er tillrätta. Ni får en spritservett att själva rengöra öronens in- 
och utsida med. Därefter kommer er NADA-akupunktör och 
utför behandlingen, dvs applicerar nålarna. Efter ca 45 minuter 
kommer er NADA akupunktör och avlägsnar nålarna. Efter 
detta kan ni tyst lämna rummet i lugn och ro. Det innebär att 
den som först fick nålarna är också först klar. 

Varmt välkommen på din NADA-behandling. 

STINA NORBYE - DIN NADA-AKUPUNKTÖR
Akupunktör och utbildningsansvarig 
för öronakupunktur inklusive NADA 
är Stina Norbye. Hon är utbildad 
akupunktör i både Kina och 
Sverige och har arbetat kliniskt 
med akupunkturbehandling i 
mer än 25 år. Stina har en 3 årig 
utbildning (180 hp) inom kognitiv 
neurovetenskap, beteendevetenskap 
med tillämpad positiv psykologi och samtal. 
Hon är även utbildad i mindfulness vid Örebro universitet. 
Som delägare har hon drivit Skandinaviens största och 
äldsta lärosäte för utbildning i akupunktur. Vidare har Stina 
varit ansvarig för NADA och öronakupunktur vid Prokrami 
behandlingsenhet, utbildat personal vid Iris utvecklingscenter 
i NADA samt arbetar med undervisning i stresshantering och 
öronakupunktur på naturunderstödd rehabilitering (NUR), 
även kallat Grön Rehab på uppdrag av Landstinget.

Du bokar antingen genom att skicka sms till din NADA-akupunktör Stina Norbye på 0739 88 23 25. Skriv ditt 
namn, E-post och adress (som underlag till din bokning och kvitto) samt vilket datum du vill boka. Du kan även 
använda anmälningsformuläret på hemsidan www.houseofwellbeing.se där du även hittar aktuella datum och 
orter. Du får en bekräftelse på sms eller E-post och vidare instruktioner om betalning som sker via Swish. 
Observera att anmälan är bindande och betalningen inte är återbetalningsbar - dock får du gärna ge din 
plats till någon annan.
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HOW - House of Wellbeing AB
Box 718
521 22 Falköping

Hemsida: 
www.houseofwellbeing.se
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