
QINOPRAKTIK

ALTERNATIVA TERAPlER.Tandvardsskadeforbundets medlemmarfinner ofta hjdlp ittanfor den konventionella skolmedici-
nen. I Tf-bladet kommer vi an fanga upp en del terapeuter och andra behandlare som vi vet ar intressanta for vara medlem-
mar. Dessa artiklar innebar dock inte att Tf ger nagra rekommendationer, ittan var och en far ta stcillning sjalv.

Kombination av terapier
som stimulerar sjalvlakning
Kan man hitta ratt i djungeln av terapier utan att behova
springa runt till ett dussin eller fler olika terapeuter och
betala stora summor? *'

Utbildade qinopraktiker beharskar manga olika tekni-
ker och terapier for bade kropp och sjiil.

Qinopraktik ar en nyligen etablerat
terapi och utovarna beharskar manga
olika tekniker. Det handlar om kine-
siologi, osteopati, massage, kiroprak-
tik och brain-gym med mera for att
behandla klienterna.

Utovarna beskriver det som en
kombination av vasterlandsk- och ost-
erlandsk medicin dar bade kropp och
sjal behandlas. Dock gors inga na-
ringstester och inga preparat far saljas.

Triggerpunkter behandlas, forkor-
tade muskier stracks ut, atlaskotan kor-
rigeras, muskelspanningar i kakleden
behandlas, hjarnhalvorna balanseras
och mycket mer. Allergieroch smarter
kan forsvinna med denna behandling.

Inte naringsbalansen
Har kan man alltsa fa flera olika be-

handlingar av en och samma tera-
peut och individuell anpassning sker.
Mojligen kan det vara en nackdel att
qinopraktikern inte arbetar med korri-
gering av naringsobalanser.

For qinopraktikern handlar det
mycket om att stimulera kroppens
sjalvlakandekraftochformagaliksom
mojlighet att uppratthalla kroppslig
balans. Kemiska obalanser, radslor
och stress anses leda till storningar
som ger upphov till spanningar, vilket
i sin tur paverkar kroppens olika organ
inklusive amnesomsattningen.

En qinopraktiker ska kunna behand-
la allergier, migran, vark, utbrandhet
och ryggproblem bara genom att balan-
sera upp kroppen. Spanningar i kakar,
tandgnissling och liknande kan ocksa
behandlas.

Stabiliserad kropp viktig. Forst kontrolleras kroppens stabilitet och dcirefter galler sker
be handling pa ntassagebBnken med alia kladcnui pa.

Starka svaga muskier. Med hjtilp av ett litet
verktyg som civ ger etf pislolliknande ljud
knackas de sovande muskicrna igting.

Starka eller krampande muskier far
inte sarskilt stor uppmarksamhet, men
ett antal stretchovningar linns med i de
olika programmen. Qinopraktikern fo-
kuserar istallet pa de svaga musklerna
och forsoker starka dem samtidigt som
det ar viktigt att forbattra kommunika-
tionen mellan hjarnhalvorna.

Utokat verktygsladan
Den rela t ivt nyutexaminerade
qinopraktikern Lise-Lott Davidsson
arbetar i Farsta utanfor Stockholm.
Trots de nya kunskaperna har hon
arbetat lange inom branschen. Mus-
keltestning och ogonrorelsebehandling
ar exempel pa sadant som hon langt
tidigare utbildat sig i och tillampat
under manga ar.

Mycket i qinopraktiken ar saledes
gammalskapmat for Lise-Lott Davids-
son , men hon har anda valt att fortbilda
sig inom omradet.

- Jag har fatt en betydligt mer
utvecklad verktygslada, sager hon.
Nu har jag annu battre mojligheter an
tidi^are att se klienterna en behandlina;O o cr

efter deras egna behov.

Kroppens stabilitet viktig
Forst kontrolleras kroppens stabilitet
och darefter galler massagebanken med
alia kladerna pa. Snedstalld atlaskota
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stallerofta till problem ochmedmjuka
rorelser kan Lise-Lott Davidsson lagga
den pa plats och darmed stabilisera
ryggraden.

Kinesiologiska muskeltest anvands
for att kontrol lera var obalanserna sitter.
En del muskier ar inakti va och behover
"vackas". Med hjalp av ett litet verk-
tyg som avger ett pistolliknande ljud
knackas de sovande musklerna

Olika ovningar for att starka de
svaga musklerna finris, bland annat
anvands balansboll for att starka rygg-
musklerna och gummiband for att
starka stjartmusklerna.

Lakningen kommer inifran
Precis som manga andra terapier anser
qinopraktiker att lakningen kommer
inifran och terapeuterna arbetar med

att stabilisera kroppen och ryggraden,
forbattrar kommunikationen mellan
hjarnhalvorna och motiverar till livs-
stilsforandringar.

- Stor vikt laggs vid att hjarnan
ska fb'rsta att det finns ett problem att
arbeta med. Och man stravar efter
att kroppen ska slappa de eventuella
blockeringar som finns, sa'ger Li-
se-Lott Davidsson.

Hano fyr sanerad fran kvicksilver
Hano fyrs linssystem bar vilat pa en kvicksilverbadd
sedan 1906.
Detta for att friktionen skulle minime-
ras da linsen roterar.

I September i ar sanerade man fyren
pa na'stan 700 kilo (50 liter) kvicksilver
och fraktade Hand giftet med bat och
vidare pa landsvag till slutforvaring.

Annons

Nu kanns det tryggt att stiga iland
pa den naturskona on i Blekinge dar
storsta delen av on numera ar natur-
reservat.

Ingrid Astrom, forbundskassor i Tf

Annons

Liposomaia C-vitaminer
Totalt upptag - Total naring - Total halsa
Vdlsmakande med naturliga fruktjucier

Vitamin C*
-. • ! • „ • • .»..ra

Aurora Mega-Liposomal Vitamin C
med 2 gram C per dos - 48 doser.

Liposomal teknik
Varje dos bestar av miljontals mikro-
skopiska bubblor (liposomer) fyllda med
C-vitamin som omges av skyddande
fosfolipider (non-GMO lecithin), samma
amnesomcellmembranen bestar av,
och i sig ett viktigt naringsamne. Dessa
liposomer ar faktiskt som kopior av cel-
lerna och navigerar sig oskadda genom
matsmaltningssystemets alia hinder
direkt till de celler som bast behover
det, dar innehallet sla'pps ut. Upptaget
ar totalt, narmast injektioner

Liposomer or sma bubblor
fyllda med ndringsainnen
som omges av skyddande
fosfolipider.

10% rabatt
Rabattkod:tfbladet

Battre Halsa
info@vitaminer.nu * www.vitaminer.nu

Tel. 08-664 50 33
Sandsborgsvagen 52,12233 Enskede

Stralningskydd och hjalpmedel

Sangbaldakin med
skydd mot mobil-
stralning, WiFi och
Dect m.m. Hyrkop
0-2 manader for
att prova pa.

ESI24
enklaste EMF
mataren.
Ett tryck
pa en knapp
och se allt.

Elsanerad
belysning

Glodlampor
normal
klot, kron
E14ochE27

^ CMC i www.RTK.seKlader med EMF skydd

Ring for gratis katalog 08-510 25 510
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