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Månadens citat 

 
”Om det finns en lösning på ett problem, är det onödigt att 

oroa sig.  

Om det inte finns nån lösning på problemet, är det 

meningslöst att oroa sig."                               Dalai Lama”  

                      

 Varma hälsningar     /    Majlis           

Stresscoach 
 

Vi pratar hela tiden om stress, i all media, på jobbet och vänner emellan. Alla är utsatta och det är ett 

helt normalt tillstånd, ändå är det så stort för oss.  Själv kände jag av det starkt när mina nära 

drabbades av sjukdom och våra liv förändrades. Vi kan aldrig undvika stressen, det gäller att kunna 

hantera den när den kommer och det är vi olika bra på. 

Under de senaste 2 åren har jag utbildat mig till Stresscoach, jag har valt det för jag har sett att 

akupunktur har givit så goda resultat för utbrända, men om de inte förändrar sitt liv så är de snart i 

samma läge igen. Vi måste hitta vad som gör att vi inte får återhämtning och kontroll på vår stress. 

Som stresscoach jobbar jag med just det, tillsammans hittar vi vägar för att vara bättre rustade för 

den stress vi kommer att möta. 

Vill du ha hjälp med din stress så är du välkommen att höra av dig, under 2019 kommer jag ge 20% 

rabatt på alla samtal. Den bästa behandlingen är om man kan kombinera akupunktur och samtal. 

 

 

 

Massageutbildning 
 

Under 2020 kommer jag att starta en Tui-Na-massageutbildning, Upplägget är inte riktigt klart än 

men är du intresserad så hör gärna av dig redan nu, antalet deltagare blir begränsat. 

Kursen är diplomerad och vi kommer att noga gå igenom tekniken, uppbyggnaden, läran  

bakom och träna mycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grattis Eva Hellström, du har vunnit en massage! 

Hör av dig så bokar vi en tid som passar. 
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