
www.facebook.com
/AOFKursushuset

Deltagerbetaling: 
v/ 24 deltagere kr. 4.200,00 
ekskl. moms. Prisen er inkl. 
deltagergebyr, morgenkaffe 
m/brød, frokost, samt kaffe/
the og frugt hele dagen. 

Tilmelding er bindende

Vil du vide mere? Du kan
få nærmere oplysninger
hvis du kontakter:

AOF Nord
Tinghusgade 3
9400  Nørresundby
tlf. 72 13 23 08

Kontaktperson:
Jeanette Tagmose Nilsen
Tlf: 72 13 23 79
jtn@aofnord.dk

 
 
  Kurset er 
  forhånds- 
  godkendt af Den  
  kommunale  
  kompetence-  
  fond. 

AOF Nord
Kursushuset
Tlf.: 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk

Find os på
Facebookf  

Nada-Kursus 
- i dagtimerne over 4 dage

  Om Nada:
 •  NADA er en bestemt type øreakupunktur, hvor der sættes fem   

    nåle i hvert øre.  
•  NADA-metoden virker ved alle typer af misbrug og i alle faser. 

 •  Der er en god effekt i forhold til for eksempel søvnløshed,  
    eksamensangst, aggression, abstinenser og stoftrang. 

  •  Kurserne er anerkendte af NADA International, udføres af 
      godkendte instruktører. 
 
 Indhold:
  •  Kurset giver mulighed for at benytte NADA akupunktur         

    internationalt.
 •  Kurset lægger især vægt på NADA som en recovery- 

    metode, som hjælper med stabilitet og indlæring.
 •  Du behøver ikke at have kendskab til akupunktur i 
      forvejen.
 •  Du vil efter kurset have lært at kunne anvende metoden i 
      praksis.
 •  Deltagerne skal træne stikteknik på hinanden.

  Efter gennemført kursus, udstedes et diplom.
   
  Om os
  Vi tilbyder et fagligt velfunderet og kompetent læringsmiljø, hvor     
  underviserne har øget fokus på løbende vejledning og er personligt    
  engagerede.  

  Periode: 3 dage samt 1 opfølgningsdag. 
  Mandag den 21. oktober, tirsdag den 22. oktober samt  
  onsdag den 23. oktober 2019
  Opfølgningsdag: Mandag den 20. januar 2020
  
  Sted: FOA Nordjylland, Lokale 210, Østerport 2, 9000  Aalborg
  Undervisningen foregår fra kl. 8.30 – 16.00 

  Aktivitetsnummer: 9745-19-2464

  Tilmeldingsfrist: den 26. august 2019 

 Kontaktperson AOF Nordjylland: Jeanette Tagmose Nilsen
 tlf. 72 13 23 08 e-mail: jtn@aofnord.dk
 Kontaktperson FOA Nordjylland: Jytte Binderup Ernstsen,
 Tlf: 46 97 29 00 mail: jybi@foa.dk 

 Link til kurset: http://aof-nord.dk/nada.aspx


