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HÄLSOPERSPEKTIV: FINGERTOPPSKÄNSLA I NYATORP

Laserkvinnan Elisabeth Olofsson går i clinch med ett trasigt
knä. ”Lasertekniken ger dubbel effekt vid behandling av exempelvis smärtpunkter i nacke, rygg och axlar, smärta i leder
och muskler samt värk, olika krämpor som artros och inflammationer.”

Hjälp till
självhjälp
rena lyftet
Elisabeth Olofsson jobbade
som undersköterska, läkarsekreterare, expeditionsföreståndare och säljare under 30
år. Högt tempo och höga krav
slutade med utbrändhet, men
blev vändningen och början på
en ny resa.
NYATORP
tt se det positiva i livet har blivit lite av
ett rättesnöre. Samt
att inte väja för faror. Elisabeth Olofsson har upplevt ett 60-tal länder och
hon berättar med inlevelse om några av sina äventyr – på Amazonfloden
långt in i Sydamerikas
djungel eller bland vilda
djur i Krugerparken. Om
hur hon stått öga mot öga
med en frustande elefanthane eller en lömsk buffel
i Afrika men också med en
vildsvinssugga med rest
ragg utanför husknuten i
Smålandsskogarna. Men
hon har aldrig känt skräck
utan löst situationerna
med lugn och fingertopps-

A

– Jag är uppvuxen på en
gård i Ljungsjömåla i norra Blekinge och har alltid
trivts med djur och känt
dragning till naturen och
skogen, säger hon.
Hon tar emot patienter
med stressymptom och
olika krämpor i idyllisk
lantmiljö men också mitt i
city.

Vi träffas i den gamla

mangårdsbyggnaden i Nyatorp mellan Tingsryd och
Väckelsång. Det här har
varit hennes fasta punkt i
28 år nu. En av hennes två
arbetsplatser dessutom –
den andra är lokalen i centrala Karlshamn. Allt började med att hon sökte olika lösningar på sina egna

Det som för tio år sedan började med hjälp till självhjälp är i dag hennes levebröd. Ansiktsterapeut är en av många certifierade
titlar på hennes cv.

– Den traditionella sjukvården kunde inte hjälpa
mig, konstaterar hon.

mig mer och utbildade
mig till ansiktszonterapeut.

Men vad hände från start?

Det var bara början. I Kö-

– Jag utbildade mig till
undersköterska och jobbade i vården, senare som
läkarsekreterare och under många år som säljare i
Sverige och Norge, men
för ungefär tio år sedan
drabbades jag av utbrändhet. Jag sökte hjälp för
mina smärtor och fick veta
att jag skulle acceptera
dem. Att de helt enkelt var
en del av mitt liv. För mig
var inte det något alternativ. Till slut fick jag i alla
fall en magnetröntgen och
det visade sig att jag hade
fyra diskbråck som inte
gick att operera.
– Jag gick hos en duktig
kiropraktor och tränade
samtidigt själv för att bygga upp kroppen. Under tiden letade jag vidare bland
alternativa metoder. Det
var på så sätt jag kom i
kontakt med ansiktszonterapi. Jag blev nyfiken,
bokade behandling och en
självläkningsprocess satte
igång. Jag kom i balans
och mådde snart mycket
bättre. Det väckte min ny-

penhamn gick hon en kurs
i japansk facelift – en form
av naturligt ansiktslyft
utan kirurgiska ingrepp
och injektioner. Vidare
har hon bland annat förkovrat sig inom tibetansk
massage, reflexologi och
ögonterapi. Hjälp till självhjälp och nyfikenhet har
hela tiden lett henne in på
nya vägar.
– Jag hade fortfarande
utmattningsproblem och
började prova så kallad
Bemer-terapi, som är en
sorts
friskvårdsinstrument som jobbar med
lymfan och hjälper kroppen att bli av med gifter
och slaggprodukter. Behandlingen vidgar kapillärerna och ökar syresättningen i blodet.

På professor Lone Sören-

sens klinik i Oman fick
hon en inblick i konceptet
temprana reflexterapi. Sedan, under ett och ett
halvt år, vidareutbildade
hon sig i Danmark.
– Det är en ganska speci-

födda eller förvärvade
hjärnskador, som bara
några få i Sverige behärskar. Den vänder sig till fysiskt, psykiskt och socialt
ickefungerande
barn,
ungdomar och vuxna – exempelvis med ADHD, autism, parkinson, MS eller
liknande. Jag har behörighet att lära ut stimuleringsmetoden till föräldrar och anhöriga för att
underlätta vardagslivet.

Åren har rullat på och

kompetenser har lagts till.
2013 kunde hon titulera
sig certifierad medicinsk
laserterapeut efter studier
vid Svenska lasermedicinska sällskapet i Stockholm.
– Jag har nyligen uppdaterat med senaste lasertekniken som ger dubbel
effekt för att behandla
smärtpunkter i nacke,
rygg och axlar, smärta i leder och muskler samt
värk, olika krämpor som
artros och inflammationer. Cellerna vidgar sig
och släpper in näring och
syre och så startar läkningsprocessen. Det är tio
år sedan jag själv kom i
kontakt med laser i sam-

lades av min kiropraktor.
Fördelen är att jag förstår
hur andra har det, var
smärtorna och de ömma
punkterna sitter, och jag
har också skaffat en elektronisk trigger för att arbeta med mjukdelarna. Jag
har även en smalare fiberoptikslaser som jag kommer åt med inne i munnen, för behandling av
käkbesvär och till och med
tinnitus, säger Elisabeth
Olofsson och antyder att
det bara är början.
– Det har varit en fantastisk resa. Jag gillar utmaningar och att ständigt
lära mig nytt. I höst ska jag
till Portugal för en veckas
fördjupningskurs i laserteknik. Mycket har förändrats genom åren och
folk hittar till mig på
många olika sätt – även genom rekommendationer
från den traditionella
sjukvården. Ja, jag har en
hel del läkare och vårdpersonal som själva kommer
hit för behandling.
TEXT OCH FOTO

PER OHLSSON
per.ohlsson
@smp.se
0476-487 56
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Getnö gård
lockar med
hälsobyrå
Getnö gård slår ytterligare ett
slag för hälsan och har inlett ett
samarbete med Växjöbaserade
företaget Annas häsobyrå.
GETNÖ. Anna Ulvskog, som är diplomerad friskvårdskonsult och
friskvårdsmassör utbildad vid
Axelsons Gymnastiska institut i
Stockholm, är kvinnan bakom
friskvårdsbyrån.
Nu erbjuder hon sina tjänster
på Getnö gård.

Anna är även diplomerad kost-

rådgivare med kognitiv inriktning och har många års erfarenhet som föreläsare, kursledare
och utbildare i personlig utveckling, kommunikation, ledarskap
och coachning.
Dessutom är hon utbildad i naturlig facelift, som är en ansiktslyftning utan kirurgiska ingrepp.

I samarbete med Getnö gård
skräddarsyr hon olika upplägg,
behandlingar och teman – bland
annat med inriktning mot mindfullness, stresshantering, massage, balans i vardagen, hälsa, presentationsteknik och kundbemötande.

Här firar vi VALBORG
i Tingsryds
kommun!
Välkomna!

Valborgsmässoafton kl 20
Samling kring bålet.
Per-Erik Laksjö vårtalar.
Kaffe och hembakat
50:-/pers • Barn gratis
Daniel Gräns
underhåller
Välkomna!
Bygdegårdsföreningen

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
E!
CAMPINGERBJUDAND
• Valborgshelgen 4 nätter
• Lämna husvagnen kvar
gratis i veckan
• Kristihimmelfärdshelgen 4 nätter
• 16.00 Minitivoli, karusell, hoppborg, lotterier
• 18.00-20.00 Restaurangen serverar snitzel
med bearnaisesås och stekt potatis, 150 kr.
Boka gärna bord 0477-105 80
• 21.00 Brasan tänds • 21.00 Fyrverkerier

900:inkl el

990:inkl el

Välkomna!

För mer info: www.tingsrydresort.se • Restaurang 0477-105 80 • Reception 0477-105 54

NYA FÖRETAG
TINGSRYD
Juliette AB, Ryd: Styrelseledamöter: Mahmoud S M Wishah,
Ryd.
Verksamhet: Biltvättning, fordonstvätt, bilvårdsanläggningar.
Claes & Claes Handelsbolag, Väckelsång: Bolagsmän: Claes
Nils-Olof Holm, Växjö, Claes Gustav Reinhold Åkesson, Väckelsång. Verksamhet: Handel med sms-tjänster, utskick av S;S
innehållande olika texter mot betalning av kund.
Fam. G AB, Älmeboda: Styrelseledamöter: Anders Lars Gunnar
Gustavsson, Älmeboda Verksamhet: Föremålet för bolagets
verksamhet är att äga och förvalta aktier och värdepapper och
därmed förenlig verksamhet.
Martin Christian Gustafsson Förvaltning AB, Älmeboda: Styrelseledamöter: Martin Jan Peter Gustafsson, Växjö (vd), Jan-Erik
Lennart Gustafsson, Älmeboda (o), Johan Erik Christian Gustafsson, Växjö. Verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet är
att äga och förvalta aktier och värdepapper, fastighetsförvaltning, byggnadsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Fågelguidning Åsnen, Urshult: Innehavare: Jan Gunnar Borgehed, Urshult. Verksamhet: Turistguide, turist- och bokningsservice. Försäljning av material rörande naturen såsom böcker och
kartor.
Plentitude, Älmeboda: Innehavare: Ramos Sveningsson, Älmeboda. Verksamhet: Kurser för stresshantering, föreläsningar och
coachande samtal.
Tommy Sotarn AB, Tingsryd: Styrelseledamöter: Tommy Wilhelm Gustafson, Tingsryd. Verksamhet: Föremålet för bolagets
verksamhet är sotning samt fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
55 Livsmedel, Tingsryd: Innehavare: Abdul Nasser Etqi. Verksamhet: Butikshandel med tobak.
Tingsryd Fastigheter och Bygg AB. Styrelseledamöter: Mats Johan Tingdahl, Tingsryd (o), Nils Einar Daniel Runesson, Tingsryd.
Verksamhet: Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt
handel med fastigheter, byggverksamhet, äga och förvalta aktier
samt idka därmed förenlig verksamhet.
Önskelåten 3 AB, Väckelsång: Styrelseledamöter: Olof Lennart
Sjösten, Väckelsång (o), Jonny Henrik Mikael Engrup, Tingsryd.
Verksamhet: Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt idka
därmed förenlig verksamhet.
Ålshuts handelsbod AB, Ryd: Styrelseledamöter: Quinta Van
Veen Bakker, Ryd. Verksamhet: Restaurangverksamhet med inriktning av kulturkafé, turistinformation och försäljning av heminredning. Byggnadsrörelse med byggservice och möbelrenovering.

VÄCKELSÅNGS
HEMBYGDSGÅRD

VALBORG

på Näset kl 19.30
Sång & musik av
Mikael & Maria Litén
Tal till våren av
Signe Uleskog

Kaffe- och korvförsäljning
av Örmoskolans elever
och föräldrar

VÄLKOMNA!

Hembygdsföreningen,
samhällsföreningen
och församlingen

LINNERYD
Välkommen
till Kyrkviken
Valborgsmässoafton kl 20.30

Våren hälsas av Bodil Sjöberg,
Rolsmo och Linneryds kyrkokör
under ledning av Joseph Causey
• Årets Linnerydsbo presenteras
• Försäljning av varmkorv
• Fyrverkeri avslutar
Kyrkvikens Park & Fiskevårdsförening
IOGT-NTO och Linneryds Sockenråd

Valborgsmässofirande
Mån 30 april kl 19.30
• Körsång
Vårtalare - Präst Jessica Fritzson
• Valborgsmässobål

Kaffeservering
Alla välkomna!

Parken Urshult
Valborgsmässoafton
Fackeltåg med UIF-ungdomar
som tänder bålet kl 20.30
Kyrkokören sjunger in våren
Vårtalare Anders Björgvik
Försäljning av kaffe, korv mm

VALBORGSMÄSSOFIRANDE i Ryd
Kyrkviken, måndag
30 april kl 20.30
Majbål och fyrverkeri
Sång av
Almundsryds kyrkokör
Fackeltåg och kiosk
med konfirmanderna
Årets vårtalare:
Eva Persson
Välkommen! Arr: Almundsryds församling och Rydkampen

