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Bakom de lummiga buskarna träder en stor gul villa fram. I den håller
Anne-Cathrine Hansson i utbildningar i traditionell kinesisk medicin och driver
dessutom en akupunkturklinik.

Akupunktören Anne-Cathrine Hansson trycker på en akupunkturpunkt på armen där hon sedan fäster den tunna akupunkturnålen.

Beroende på vilken akupunkturbehandling patienten behöver,
fästs nålar på olika utsatta punkter på kroppen. ”Aku” betyder
nål och ”pungere” sticka.

På akupunkturkliniken på Qibo-skolan behandlas patienter
med olika symptom exempelvis reumatism, depression,
pollen och lågt blodtryck.
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Tavlan visar de 365 olika akupunkturpunkterna på kroppen.

Akupunktur som en livsfilosofi
U

Tosterup

tbildningen
på
Qibo-skolan utgår
från traditionell
kinesisk medicin
och österländsk filosofi,
men har även en fast del
västerländsk medicin så
som anatomi, fysiologi och
sjukdomslära.

Det finns ingen konflikt mel-

lan kinesisk traditionelloch västerländsk medicin,
utan snarare är de ett komplement till varandra,

understryker
AnneCathrine Hansson.
Hon och Qibo-skolan
flyttade från Hörby till Tosterup i början av juni.
– Skolan växte, vi behövde
större lokaler och dessutom det känns väldigt
roligt att få komma till
Österlen, säger AnneCathrine Hansson.
Anne-Cathrine Hansson
har varit akupunktör i 17 år.
För tre år sedan öppnade
hon Qibo-skolan som är en
del av den internationella

Neijing-skolan, som har sitt
huvudsäte i Spanien.
I ett av rummen finns även

en akupunkturklinik. Där
står fyra vitklädda sängar
och på väggen hänger tavlor som visar de 365 olika
akupunkturpunkterna på
kroppen.
– Så här års är det många
som kommer in för behandling av pollen, men många
söker sig även hit för stressrelaterade sjukdomar, säger
Anne-Cathrine Hansson.

I andra sidan av huset ligger föreläsningssalen. Tre
fönster vetter ut mot trädgården och ljusstrålarna
lyser upp det ekande,
tomma rummet.
Det är här utbildningen ska

hållas.
Undervisningen
sker på helger och sträcker
sig över fyra år.
– Under föreläsningarna
sitter vi på golvet, på filtar
eller kuddar, säger AnneCathrine Hansson.
Njutning, gott humör

och att leva i nuet är några
av värdegrunderna på
Qibo-skolan.
– Vi lever i ett allt mer
stressigt samhälle, där
bekymmer och oro tar över
vardagen. Vår filosofi bygger på att man ska kunna
utvecklas som människa
och lära sig något nytt,
säger Anne-Cathrine Hansson.
Cecilia Uddenfeldt
cecilia.uddenfeldt@ystadsallehanda.se

% Fakta
Traditionell
kinesisk medicin
Bygger på en 5 000 år
gammal muntlig tradition,
ursprungligen en lära om
hur vi ska leva. Behandlingar inom traditionell
kinesisk medicin avser att
återställa balansen, när
vi är sjuka betraktas det
som en obalans i kroppen.

