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Månadens citat 

 

“Den som står på tå står ostadigt.“ 

Kinesiskt ordspråk 

                                  

 Varma hälsningar!  /    Majlis 

Nystart 2016 

 
2015 blev ett dåligt år för mitt Nyhetbrev, jag har haft fullt upp så det har inte riktigt funnits tid till 

reflektion och att dela med mig av allt som hände.  

Jag hade 10-års jubileum som vi inte hann fira, jag kände att jag borde uppgradera mitt mail eller skulle 

jag skapa en blogg eller facebook-grupp i stället? 

Men efter att flera har frågat efter mina brev och saknat dem, känner jag att det är helt ok att ha dem i 

det format som passar mig bäst, man måste inte krångla till och ändra något som redan fungerar. 

Det är som Kinesiskt medicin, har det fungerat i 4000 år så måste det ju vara något bra med det, men 

man måste också se över det ibland. Det var som i höstas när jag läste en artikel av en engelsk 

kollega som  provade att ändra några punkter 0,5 cm och sticka in nålen på ett lite annorlunda sätt. 

Resultatet blev mycket starkare och tydligare. Jag testade hennes teknik och även jag fick mycket 

effektivare behandling, man måste vara nyfiken och prova för att fortsätta utvecklas. 

 

Hela våren är redan intecknad med flera nya utbildningar och föreläsningar, det ser jag mycket fram 

emot och jag hoppas det skall ge ännu bättre resultat så jag kan få ännu fler att må bättre. För det är ju 

det som är drivande för mig, att med olika tekniker hitta en behandling för just dig. Det finns inte bara 

ett sätt, vi är alla olika och behöver individuella behandlingar. 

 

Du som inte vill ha brev, släng dem i papperskorgen eller hör av dig så plockar jag bort dig i maillistan. 

Jag hör av mig snart igen och berättar om Mag o. tarm-konferansen som hålls i Stockholm i slutet av 

januari.. 

 

  
 

Grattis du har vunnit en massage! 

 

Anna Kjellsson, hör av dig så bokar vi en tid som passar. 
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