Öronakupunktur - Grundkurs 2 dagar
Kursarrangör: KomplementärMedicinska Högskolan

Lärare: Holger Wendt, dipl. akupunktör, föreläsare och lärare i kinesisk medicin och Zenteckning.
Kursmål: Kursdeltagaren ska efter kursen känna till viktiga begrepp inom öronakupunkturen, kunna lokalisera kroppens olika delar, aktiva och funktionella punkter i örat, samt ha erfarenhet av att kunna behandla enklare problem.

Kursdag 1

Vad säger kursdeltagarna?

• Sammanhang och bakgrund - Vi undersöker begreppen hologram och systematisk korrespondens och upptäcker örat som ett av kroppens ca 40 mikrosystem. En
tidsresa i Kina och Frankrike ger oss öronakupunkturens
historia. Vi undersöker vad vetenskapliga studier och
beprövad erfarenhet säger att man kan behandla och
vad man ska vara försiktig med. Litteraturtips och möjlighet att köpa Kajsa Landgrens kursbok.

Det var en fantastiskt bra, rolig och
inspirerande kurs och jag hade gärna
gått fler kursdagar / Hanna

• Kartan - Vi identifierar örats topografi och dess relation till kroppen, både dess yttre
anatomi, skelett, skalle, ryggrad, lemmar, nerver, kroppens sinnen och inre organ.
		
• Diagnos och Behandling - Örat i ansiktsdiagnostiken visar barndomens åldrar, emotionella trauman och vår potential. Vi hittar behandlingspunkter genom palpation och
elektriska punktsökare. En förevisning av behandlingsmetoder och material följs av
praktisk demonstration av behandling. Vi går igenom NADA-akupunktur, öronakupunktur vid beroende, samt behandling vid smärta och stress. Deltagarna prakticerar
på varandra och får individuell handledning.
• Praktikuppgifter till kursdag 2 - Vi går igenom uppgiften och vad som är bra att
fokusera på inför provet.

Kursdag 2 (2-3 veckor senare)
• Öronmassage - terapi för djupavslappning
• Svar på frågor och prov- Diskussion om frågor
som uppstått i mellantiden följs av ett enkelt
prov, samt en genomgång av svaren på provet.
Syftet är att bli klar över vad man lärt sig och
vilka luckor som finns. Ifyllning av ev. luckor.
• Redovisning av behandlingserfarenheter Varje elev redogör för minst tre behandlingar.
Diskussion om behandlingsval och uppföljning.
Detta är en av de viktigaste delarna i kursen
och bygger på elevernas egna erfarenheter.
• Enklare sjukdomar och Master points följs
av mer praktik. Information om vidareutbildning och stöd genom grupper på internet.

Jag tyckte vi lärde oss massor på bara
två dagar! Det märktes att läraren
har stora kunskaper i kinesisk medicin
och då får ämnet också en helt annan
dimension. / Sigrid

Kursledaren är kunnig, informativ, trevlig och underhållande. Kurslokalen är
bra. Det fanns möjlighet att köpa boken
Öronakupunktur första dan. Den är
helt underbart tydlig och utförlig. Plus
även att köpa nålar och annat. Bladen
med öron att själv fylla i var bra och de
två blad med punkter och zoner vi fick
är bra komplement. Provet var bra upplagt och helt perfekt att få jobba med
tillsammans. / Gunilla
Detta har varit två fantastiskt lärorika
dagar, Läraren är fantastisk, bara hans
närvaro berikar med värdig kunskap,
jag har bara positivt att säga om kursen. Många potentiella dörrar öppnas på
grund av dessa dagar / Daniel
Det var jätteskoj och mycket inspirerande. Inga öron får vara i fred... / Maria

Information om kursdatum, kurslokal och kursanmälan: 				

Kursledaren, information om kursen:

KomplementärMedicinska Högskolan, Malmö 					
Tel: 040 - 12 15 25 eller 040-12 90 30						
E-post: info@kmh-skolan.se							
Hemsida: www.kmh-skolan.se							

Holger Wendt
0708-767744
holger@daoteket.se
www.daoteket.se

