
VARMT VÄLKOMNA TILL DISTAL NEEDLING AKUPUNKTUR STEG 2
AKUPUNKTUR MED OMEDELBARA RESULTAT 

(DISTANSKURS ONLINE)

COMBINING EASTERN & WESTERN SCIENCE

Vi är glada att kunna erbjuda dig möjligheten 
att lära dig mer om distal needling akupunktur 
på House of Wellbeing. Om du tyckte om grund-
kursen (Steg 1) och om dina behandlings-
resultat förbättrades så hoppas vi att du vill lära 
dig mer om denna mycket effektiva metod som 
kommer att gynna dina klienter och dig som 
utövare.

Under steg 1 lärde du dig att behandla lokal smärta 
genom att använda distala punkter. Smärtan 
försvann ibland inom några sekunder efter att 
nålarna har satts in. Men vad gör du om det finns 
smärta på flera områden? Du vill helst inte välja 
vilken smärta du ska behandla först eftersom du vill 
behandla dem alla samtidigt, men hur gör du det 
utan att använda för många nålar? Hur behandlar 
vi interna tillstånd med flera symtom? Hur närmar 
du dig Shen-störningar som depression och ångest? 
Ovanstående är ämnena för denna 2-dagars kurs. 
Vi kommer att tillämpa all kunskap du har från steg 
1 och utökar kursen till en mer avancerad kurs.

KURSINNEHÅLL 

• Kort sammanfattning av grunderna

• Teori och behandlingsmetoder för interna 
   och externa obalanser på kroppens sidor 
   (framsida och baksida)

• Helkroppsbalansering

• Hormonstörningar, manliga problem, 
   kardiologi och matsmältning

• Andningsvägar, hösnuva / allergi / 
   allergisk rinit

• Shenproblem / psykologi
. 
En stor del av kursen består av teori, men vi kommer 
också att översätta teori i praktik. När vi träffas på 
Zoom kommer vi att göra detta i form av klientfall. 

Ju mer du tillämpar teorin i konkreta klientfall, 
desto bättre förstår du hur den fungerar. Så om du 
vill ta med några klientfall till kursen, vänligen maila 
Adinda om detta minst två veckor innan kursen 
börjar.

Kursen är på engelska, men frågor kan ställas på 
svenska om du känner mer bekvämt med det, det 
är absolut inget problem.

FÖRDELAR FÖR AKUPUNKTÖREN:  

• Kursen är helt på distans (ZOOM)

• Kursdatum: Se HOWs hemsida: 
   www.houseofwellbeing.se

• Plats: Zoom

• Investering: 4000 ex moms

• Anmälan sker på HOWs hemsida: 
   www.houseofwellbeing.se

• Kontakt kursinnehåll och klientfall: 
    adindafagerstrom@gmail.com, 073 3153315

• Övriga frågor: stina@houseofwellbeing.se 
   eller 0739 882325

• Glöm inte uppge om ni vill ha fakturan till ert 
   företag och i sådana fall företagsnamn.

Vi ser framemot att träffas igen!

Hälsar,

Adinda Fagerström,  Healthstation 

Stina Norbye,  HOW – House of Wellbeing

HOW – House of Wellbeing AB   |   Box 718  |   521 22 Falköping

www.houseofwellbeing.se   |   admin@houseofwellbing.se   |   0739-88 23 25


