
 

 
ZONTERAPI 
 
Vid behandling med zonterapi stimuleras kroppens  självläkande processer. Vi jobbar med 
reflexzoner, meridianernas energiflöden och deras förlopp genom kroppen. Vi bearbetar hela 
organsystem, enskilda organ och alla delar av rörelseapparaten. 
 
Vi når och kan påverka och balansera alla kroppens flöden, som är en grundförutsättning för hälsa. 
Hit hör t.ex. alla cirkulationssystem, hormonproduktionen/autonoma nervsystemet, centrala 
nervsystemet, matsmältningssystemet, urogenitala systemet, lymfsystemet, öron-/näs och 
halssystemet, hjärta och kärl, lungsystemet m.m. 

KONTROLL AV BENLÄNGD OCH JUSTERING MED ORTOBIONOMI 
Benlängdsskillnad orsakad av muskulatur som låst sig i felaktigt läge, korrigeras enkelt och smärtfritt.  
Vid behandlingen trycks den spända muskulaturen djupt inne i foten varsamt ihop, slappnar av och 
söker automatiskt rätt läge. Kroppen slappnar av och grundorsaken till benlängdsskillnaden avlägsnas. 
Felställningar i rörelseapparaten korrigeras. Obalanser i kroppens flöden löses upp och självläkande 
processer som har påverkats negativt av den tidigare skevheten, kan åter ta fart.  
Ingår obligatoriskt vid behandling med Zonterapi och Meridianmassage underben. 

 

ÖRONAKUPUNKTUR 
Öronakupunktur är en kraftfull behandlingsmetod som bygger på ett system med över 200 
akupunkturpunkter i örat, där man vid stimulering når ut till kroppens alla inre organ, organsystem, 
kroppsdelar och funktioner. Öronakupunktur har ett brett användningsområde och kan bl.a användas 
för att förebygga, lindra och behandla olika sjukdomstillstånd.  
Är bland mycket annat en framgångsrik metod för alla typer av obalanser i kroppens organ och 
organsystem, utrensning, sömnbesvär, stress, smärttillstånd m.m. 

MERIDIANMASSAGE UNDERBEN (”STRYKNINGSTERAPI”)  
Vid behandling med strykningsterapi jobbar vi på bred front med cirkulationen i underbenet. 
Strykningsterapin frigör spänningar mellan senor och muskler, balanserar blod- och nervcirkulation, 
kroppens vätskenivåer och reglerar vattenmängden i hela cellsystemet. Påverkar lymfans flöde, sätter 
igång processer som rensar och läker blodkärlen och ger därutöver mental avslappning och 
stressreducering. Strykningsterapin balanserar också transporten av näringsämnen i bindväven. 

BALANSERANDE ENERGIMASSAGE (”ACCESS BARS”) 
Det här är en mycket avslappnande och återställande behandling där man 
jobbar dubbelsidigt med lätt beröring av 32 energizoner på huvudet. Den som får behandlingen 
ligger ned och får en mycket avkopplande stund. Genom beröringen av zonerna ökar hjärnans 
energiflöden liksom kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva. Det frigörs låst energi, 
där själva processen kan liknas vid att sortera och rensa bort gamla filer från hårddisken på en 
dator. Behandlingen påverkar hjärnvågorna som går från vakenhet till det balanserande tillståndet 
mellan sömn och vakenhet. 

 

HEALING 
Healing fungerar balanserande och löser upp blockerad energi. Enligt kvantfysikens lagar består hela 
universum och våra kroppar av energi - vi är energi. Energin tas in genom sju stora energicentra 
(chakran) och flödar i en bestämd ordning i kroppens energimeridianer, de som akupunkturen jobbar 
med och som är grunden i den Traditionella Kinesiska Medicinen. 
 
Dessa sju energicentra är kopplade till olika delar av kroppen och kroppens organ. När det uppstår obalanser eller 
blockeringar i energiflödena kan det leda till att man mår dåligt i både kropp och själ – upplever smärta, utvecklar 
krämpor och sjukdomar av olika slag. Här fungerar healing balanserande och löser upp blockerad energi. 
 

ÖRONLJUS 
Avslappnande behandling som smärtfritt avlägsnar vaxproppar, vätska och andra föroreningar samtidigt 
återställs korrekt spänning i trumhinnan. Positiv påverkan på bl a annat yrsel, bihålebesvär m.m. Den 
uppvärmda luften i örat stiger uppåt och skapar ett vakuum och ett sug (en skorstenseffekt) vid konens 
bas. Under behandlingen värms örats inre väggar och vaxet mjukas upp. 


