Kurs i Öronakupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin
Utbildningen ger en god grund i Öronakupunktur som enskild terapi och som ett kraftfullt
komplement till andra behandlingar.
Öronakupunktur är en terapi med mycket god effekt på smärttillstånd och olika hälsoproblem,
behandlingen kan ske med nålar eller kulplåster som utövar tryck på reflex-akupunkterna.
Kursen vänder sig till de som vill använda metoden privat och mer professionellt.
Förkunskaper: grundläggande kunskaper i anatomi, fysiologi och sjukdomslära.
(kontakta oss om tveksamhet i krav på förkunskaper)
Kursen är uppdelad i tre delar:
1.

Introduktion och grundläggande kunskap i öronakupunktur.
Kunskap om behandling av smärttillstånd och NADA-metoden, örondiagnostik.

2.

Genomgång av patientfall. Kunskap i behandling av de inre organen och olika former
av ohälsa och sjukdom.

3.

Introduktion i Traditionell Kinesisk Medicin, diagnos och undersökningsmetodik.

Varje delkurs är lärarledd och pågår i tre dagar med teoretisk och praktisk undervisning.
Webbaserad undervisning ingår vid 3 tillfällen under utbildningen.
Meditation och övningar i närvaro och stillhet, ingår alltid som en naturlig del i våra utbildningar!
Kursinnehåll:
Historik
Mikrosystem
Förklaringsmodeller
Örats anatomi
Reflexpunkterna
Funktionspunkter
Material
Hygien
Etik och patientbemötande
Undersökning och diagnosmetoder
Behandlingsmetodik
Traditionell Kinesisk Medicin
Behandling av ohälsa, sjukdom och de inre organen m. m.
NADA-akupunktur; för beroendeproblem, abstinens.
APPA-akupunktur för smärtbehandling.
Kursen omfattar 60 lärarledda timmar förutom självstudier.
Mellan del 2 och 3 ska deltagarna utföra minst 10 väldokumenterade behandlingar.
Diplom erhålles efter genomgången kurs samt godkänt teoretiskt och praktiskt kunskapsprov.
Öronakupunktur enligt TKM kan läsas separat eller som en del av utbildningen i StillhetsTerapi®.
Det är en helt ny och unik utbildning som pågår under 1 1/2 år som leder till en yrkestitel;
Stillhetsterapeut®, där fokus är på närvaro, stillhet och lyssnande händer.
Närvaro och stillhet är grundläggande för en sann läkning av ohälsa och sjukdom.
Behandlingarna inom StillhetsTerapi® är beprövade och mycket effektiva

Lärare:
Akupunktör Lars Åström och Massageterapeut Annika Blomqvist.
Refenser och utbildning se www.longtide.se
Kursmaterial:
Litteratur: Öronakupunktur av Kajsa Landgren
Plansch i färg
Palpationspenna
Pincett
Desinfektion
Nålar
Kulplåster
Förstoringsglas
- Kursmaterialet är utvalt för att kunna utföra behandlingar på ett professionellt sätt.
Tid och Datum:
Fre. 13.00-17.00 Lör. 9.00-17.00 Sön. 9.00-16.00
del 1. 13-15 oktober Östersund 2017
del 2. 3-5 november
del 3. 8-10 december
Webbaserad undervisning ges vid tre tillfällen under utbildningen.
Kostnad för utbildningen:
9 000,- inkl moms exkl. kursmaterial.
Kursmaterial tillkommer med 1 500,- inkl moms.
Om så önskas kan kursen delbetalas med 3 000,- inkl. moms senast 7 dagar före varje kursstart.
Vid 1:a delbetalningen tillkommer kostnad för kursmaterial 1 500,- inkl. moms.
Anmälan och betalning:
Anmälan göres med mail till info@longtide.se och genom att betala in anm. avgift: 1 000,senast 30.09.17 på BG 5001-6088. Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen!
Resterande belopp betalas vid kursstart.

Akupunktör Lars Åström
www.longtide.se info@longtide.se
070 664 91 60

