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AKUPUNKIUR

Antligen ksn iog börio
tröcfio ihop mif liv

Kroppen so slopp.
Anne-Msrie orkode
ingenting löngre och
fosl hon b«rro sov
kände hon sig oldrig
trfvilod.
Akupunkfur blev
rodclningen. Antligen
vågor Anne-Morie
hoppos på en frisk
fromtid.

AV cAMTLLA wRprNsrRöu
FOTOr STEFAN NILSSON. CICCI
JONSON OCH IMS

ed hjälp av aku-
punktur blev Anne-
Marie §flestman
fran Stockholm

botad från kronisk bihäe-
inflammation och muskel-
inflammation. Nu hoppas hon
att - med hidlp av nålar - kunna
bli fri från sin urbrändhet.

Efter en lång stressig dd då
Ånne-Marie haft det ex*a job-
bi$ både hemma och på iob-
bet sa hennes kropp i{rån. En
dag gick hon hem från sitt
arbete för att vila en srund och
kom inte ur sängen på två
månaderl

Doktor Mq Xuehong undersöker
Anne-Morie genom ott könno
på hennes puls med tre flngror.
På hi§er hondled finns lungon§,
miöltem och niurornos puls.

-Jag bara sov och ,ou *.n
kände mig aldrig u*ilad,
berämar Anne-Marie som via
vårdcentralen påbörjade olika
tlper a\. rehabilitering för ar
kunna gå tillbaka till arbetet.

- Nu har det gått två år och
jag tu {or-t{arande sjukskriven.
Eftersom jag blivit hjälpt förut
av akupunktur bestämde jag

mig tör ata prova det är.en mot
utbriindhet.

Doktor Nla Xeuhong. som är
utbiidad tiil ldkare vid univeni-
tetet i Peking men bor i Sverige
sedan elva år, har konstaterat
att Anne-Marie har för mvcket
energi i levcrn vilket gör henne
orolig och stressad och ger
sömnproblem. Problemen för-
stärks dessutom av klimakerie-
besvär.

- Många kvinnor i medel-
å1dern bär på för mycket iiska.
för mycket leverenergi, förida-
rar doktor Ma Xeudong. Det
kan ge dem värk, oro. klåda
och sömnwårigheter.

Örter och nålsr
De är alla åkommor för i'ilka
akupunktur är en lämplig be-
handlingsfonn. Ho rmonprob-
iem, allergier, mag-tarmbesvär
och hudproblem är åkommor
som Ma Xeuhongs parienrer
ofta söker för. Och hon be-
handiar dem med en kombiaa-
tion av akupunkur och ört-
mediciner. T Kina är faktiskt
användningen av örtmedicin
vanligare rin akupunktur.

Anne-Marie märkte etfekt av
behandlingen redan efter tre-
dje bcsökct.

-Jag sover lugnare, fram-
förallt känns det at jag sovit
när jag vaknar. Förut var iag
Iika trött på morgonen som
när jag la mig på kväIlen, sä-
ger hon.

- När jag far nålarna i mig
spänner det först lite men det
forsvinner efter en stund. Då
känner jag riktigt hur alla
kroppwätskor börjar röra på
sig. Det är skönt, känns
läkande och jag biir behagiigt
dåsig. f
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