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Invitasjon 
 

Vi inviterer deg til å delta på en spennende reise inn i 
akupunkturtradisjonens mysterier. Denne kunnskapen er 
forankret i en dyp forståelse av naturen og mennesket. I 
moderne akupunktur kan mysteriet synes å være skjult, 
men blir levende for den som ser, lytter, berører, og spør 

fra dypet av sitt vesen. 



Det finnes ulike retninger innenfor 
den klassiske akupunkturen med 
hver med sin tilnærming til 
diagnose og behandling. Fem 
element akupunktur har en sterk 
tilknytning til den tradisjonelle 
akupunkturens dype forståelse av 
menneskets psykologi og det 
sjelelige, aspekter som tradisjonelt 
har stått sterkt i kinesisk 
medisin. Dette innebærer at fysiske 
symptomer settes i en helhetlig 
sammenheng. I hjertet av fem 
element akupunktur ligger en 
forståelse av at mange av våre 
plager ofte har følelsesmessige 
årsaker. Denne formen for 
akupunktur, med dens brede 
tilnærming til helse og vitalitet, er 
derfor godt egnet til å møte det 
moderne menneskets behov.  

I fem element akupunktur vendes 
oppmerksomheten til de fem 
elementene; Tre, Ild, Jord, Metall, 
og Vann, og hvordan disse kommer 
til uttrykk i mennesket fysisk, 
mentalt og sjelelig. Alt som 
eksisterer er uttrykk for de fem 
elementene. Hvert menneske er 
også en unik sammensetning av 
dem, hvor ett av elementene setter 
sin helt unike signatur på hver og 
en av oss. Når dette elementet blir 
forstyrret og kommer i ubalanse 
utgjør det den underliggende 
årsaken til sykdom, fysisk, mentalt 
eller sjelelig, (på engelsk kalt CF – 
the causative factor). 

 

 

 

Akupunkturbehandlingen er ment 
som et redskap for dette, å holde 
livsgnisten levende, slik at 
mennesket kan uttrykke sitt fulle 
potensiale på en naturlig måte. I 
fem element akupunktur blir dette 
lagt stor vekt på. 

Fem element akupunktur er en 
helhetlig behandlingsform hvor man 
søker å oppnå balanse og helse 
både fysisk, mentalt og sjelelig. 
Mennesket blir også betraktet som 
en del av en større helhet, hvor 
naturen og mennesket speiler 
hverandre. Den helhetlige 
forståelsen av mennesket og 
naturen som ligger til grunn for fem 
element akupunktur er vesentlig for 
å bli en god utøver av faget, hvor vi 
legger vekt på å vekke og utvikle 
personlige egenskaper i tillegg til 
rent teoretiske ferdigheter. I studiet 
søker vi å balansere en intellektuell 
teoretisk forståelse med det å 
utvikle seg selv som et instrument 
for helbredelse på alle nivåer. 
Utøverens personlige holdning og 
indre utvikling blir lagt stor vekt på.  
Fem element akupunktur er en av 
de eldste retningene innenfor 
klassisk akupunktur, og ble bragt til 
vesten på sekstitallet av pioneren 
J.R. Worsley, som grunnla den 
første skolen for fem element 
akupunktur i England. Denne 
tradisjonen blir nå ført videre av 
utøvere over hele verden. 
 

 

I den tradisjonelle diagnosen bruker 
vi blant annet ansiktsfargen, lyden i 
stemmen, kroppslukten og en 
upassende sterk emosjon (colour, 
sound, odour, emotion) for å 
gjenkjenne hvilket av elementene 
som er i ubalanse.  

Akupunktøren bruker seg selv som 
et redskap for å se både balansen 
og ubalansen hos en klient. Vi lærer 
å utvikle våre sanser for å fange 
opp det klienten gjennom 
elementene prøver å formidle til 
oss. 

Nei Jing, en av de eldste kinesiske 
skriftene om akupunktur, forteller 
oss at helbredelsesprosessen ikke 
bare er mekanisk, det handler ikke 
bare om å sette en akupunkturnål. 
Et helt essensielt aspekt for 
helbredelse er forholdet mellom 
terapeut og klient. Det å utvikle et 
fortrolig terapeut/klient forhold er en 
av grunnsteinene i utdanningen av 
fem element akupunktører. 

De fem elementene i kinesisk 
medisin har hver sine oppgaver 
som de søker å oppfylle, i 
mennesket og naturen. På samme 
måte finnes det i mennesket en dyp 
lengsel etter å leve i harmoni med 
sin egen natur, å få utrettet sin 
livsoppgave.  

Fem element akupunktur 

“Det er uten form, allikevel fullstendig. 
Det fantes før himmel og jord ble til, 
uten lyd, uten substans, 
det ene og uforanderlige.  
Det gjennomstrømmer alt  
og er uuttømmelig.  
Det er uten navn,  
men vi kaller det Tao.  
Den innsiktsfulle lever naturlig  
i harmoni med Tao.” 
                        Lao Tzu 
 



 

De fem elementene            

Livssyklusen av de fem 
elementene 
Forholdet mellom elementene styres av to sykluser 
eller naturlover, den skapende og den kontrollerende 
syklusen. I den skapende syklusen skaper hvert 
element det neste. Akkurat som våren legger 
grunnlaget for sommeren legger tre-elementet 
grunnlaget for ild-elementet. Ild-elementet skaper igjen 
Jord-elementet, Jord skaper Metall, Metall Vann, og 
Vann Tre. 

I den kontrollerende syklusen kontrollerer hvert 
element det neste. Jord kontrollerer Vann, Vann 
kontrollerer Ild og så videre. Elvebredden (Jord) 
kontrollerer vannet i elven (Vann) slik at det ikke flyter i 
alle retninger. Vannet begrenser Ilden hvis den 
flammer for mye opp. Øksen (Metall) kapper ned Tre 
hvis det blir for ekspansivt og dominerende. 

De samme lovene for livets bevegelse finnes også i 
mennesket, i kropp, sinn og sjel. 

 

Jord 
Jord-elementet er sensommerens energi  
(innhøstning). Det gir oss evnen til å  
nære og oss selv og andre med  
medfølelse, som en mors omsorg for  
barnet. Balansen mellom det å gi og  
motta er knyttet til jord-elementet. Det  
gir evnen til å være forbundet med jorden,  
den praktiske virkeligheten. Jordenergien nærer 
intellektet, hukommelsen, konsentrasjonen og evnen til 
studier. Med en følelse av tilfredshet med det vi har 
gjort kan vi nyte fruktene av vårt arbeide. Organene 
knyttet til dette elementet er milten og magen. 

Metall 
Metall-elementet er høstens energi. Det  
gir kvalitet, verdi og selvrespekt. Det  
skaper inspirasjon, kontakt med det  
spirituelle i alle ting. Her finner vi  
evnen til å gi slipp på det som er dødt,  
noe som gir rom for ny livsutfoldelse.  
Når vi ser essensen i ting får vi tak på det  
som er av virkelig verdi for oss. Organene knyttet til 
dette elementet er lungene og tykktarmen. 

Vann 
Vann-elementet er vinterens energi, og  
fullfører syklusen av elementer. Det  
representerer den mest grunnleggende  
livsenergien, og er der alt finner sin  
avslutning. Her finner vi evnen til å  
hvile, til å samle krefter, akkurat som  
vinteren er hvilefasen i naturen. Det gir  
oss tilpasningsevne, viljestyrke og energi til å 
gjennomføre det vi har satt oss som mål. Med disse 
kvalitetene har vi kraft til å overleve i vanskelige tider. 
Organene knyttet til dette elementet er nyrene og 
blæren. 
 

I den kinesiske filosofien er alle ting manifestasjoner av 
Tao, ”det evige og unevnelige”. Den mest 
grunnleggende manifestasjonen av Tao er polaritetene 
yin og yang. Yin og yang deles inn i de fem elementene 
Tre, Ild, Jord, Metall og Vann. De fem elementene 
uttrykker den naturlige livssyklusen som alt går i 
gjennom fra begynnelse til slutt, fra fødsel til død. De 
skaper årstidene i naturen så vel som organene i 
kroppen. Elementene kommer også til uttrykk i 
mennesket på en unik måte. 

Tre 
Tre-elementet er vårens energi, kraften  
til ny fødsel, vekst og fornyelse. Det  
gir oss evnen til å se hvor vi skal, til  
å bevege oss fremover i en bestemt  
retning. Tre-elementet bærer i seg  
kvalitetene av visjon og bestemmelse,  
som sammen med kvaliteter som struktur  
og fleksibilitet legger grunnlaget for optimisme og det å 
se muligheter. Organene knyttet til tre-elementet er 
leveren og galleblæren. 

Ild 
Ild-elementet er sommerens energi.  
Det gir oss varme og evnen til å vise  
og motta kjærlighet. Det gjør oss i  
stand til å modnes og blomstre.  
Dette elementet handler om hvordan  
vi relaterer til andre, om lidenskap og  
vår evne til å finne glede i det vi gjør.  
Når vi kjenner oss følelsesmessig trygge kan vi 
kommunisere med åpenhet og ærlighet. Organene 
knyttet til ild-elementet er hjertet og tynntarmen, samt 
funksjonene sirkulasjon og varmeregulering. 
 
 



Om kurset 
 

Omfang og lengde 
Kurset er lagt opp som et 3-årig deltidsstudium. Hvert 
studieår er delt inn i to semestre. 

I det første året er hovedfokuset den historiske, 
filosofiske, og teoretiske bakgrunnskunnskapen vi 
trenger for å praktisere. Det andre året er hovedfokuset 
å utvikle diagnostiske ferdigheter i det som kalles den 
tradisjonelle diagnosen. Det tredje året er hovedfokuset 
behandling av egne klienter, og observasjon av andre 
studenters pasienter under veiledning ved 
studentklinikken.  

Det første året går undervisningen over 12 samlinger. 
Den første samlingen i hvert semester er på 3 dager, 
de resterende er på 2 dager, tilsammen 26 dager. 
Totalt utgjør dette 182 timer. 

Det andre året går undervisningen over 13 samlinger. 3 
av samlingene er på 3 dager, de resterende er på 2 
dager, tilsammen 29 dager. Totalt utgjør dette 210 
timer. 

Det tredje året går undervisningen over 24 samlinger. 
De første 20 samlingene skjer ukentlig (avbrutt av jul/ 
påskeferie). Ti av disse samlingene er på 2 dager, de 
resterende er på 1 dag. Etter denne perioden med 
ukentlige samlinger er det 4 månedlige samlinger på 2 
dager hver. Totalt utgjør dette 266 timer for tredje året, 
hvorav 168 av disse er arbeid med pasienter ved 
studentklinikken. 

Studentene må være forberedt på å sette av 10-12 
timer per uke til selvstudier. 
 
 
 
Medlemskap i NNH 
Studiet er godkjent av Norske Naturterapeuters 
Hovedorganisasjon (NNH), og kvalifiserer til 
medlemskap etter fullført utdanning. NNH er den  
største offentlig godkjent fagorganisasjonen for 
alternative behandlere i Norge. 
 
 
 

Undervisningsmetoder 
Et studie i akupunktur krever både teoretisk og praktisk 
læring, og vi søker å oppnå en naturlig balanse mellom 
disse to. Følgende er en liste over læringsmetoder som 
vi bruker i studiet: 

• Forelesninger 
• Praktiske øvelser og rollespill i undervisningen, 

både i små grupper og klassen under ett. 
• Praktisk øvelse i å finne akupunkturpunkter, med 

veiledning og tilbakemelding fra lærer. 
• Kollokviegrupper: Vi oppfordrer studenter til å møte 

regelmessig på privat basis for å øve 
punktlokalisering sammen. 

• Behandling av pasienter på studentklinikken under 
veiledning av lærer(e). 

• Selvstudier inkludert lesing og skriftlige 
innleveringsoppgaver. 

• Veiledningssamtale med hver enkelt student, hvor 
studenten kan ta opp ting som angår studiet. 

 

Faglige målsettinger 
Ved fullført utdanning vil studenten ha: 

En god teoretisk forståelse av fem element akupunktur 
og dens plass i kinesisk medisin, historisk og filosofisk  

En levende forståelse av de fem elementene Tre, Ild, 
Jord, Metall og Vann basert på egen erfaring, og 
hvordan de uttrykker seg i naturen og i mennesket 

En forståelse av hvordan de fem elementene uttrykker 
seg fysisk, mentalt og sjelelig 

Evnen til å bruke de fem elementene i klinisk praksis for 
å gjenkjenne balanser og ubalanser i klienter, gjøre en 
tradisjonell diagnose, utvikle en behandlingsplan, og 
vise god omsorg 

Kompetanse og sensitivitet i bruken av diagnostiske 
ferdigheter som anvendes i fem element akupunktur, 
som pulsavlesing, berøring, og å gjenkjenne farge, lyd, 
lukt og emosjon 

Kompetanse og sensitivitet i bruken av praktiske 
ferdigheter som brukes i fem element akupunktur, 
inkludert nåling og moxibusjon 

Gode terapeutiske egenskaper som evnen til å lytte, ha 
god kommunikasjon, utvikle et fortrolig forhold til 
klienter, og opprettholde personlige og yrkesmessige 
grenser 

Evnen til å praktisere med trygghet og kompetanse, 
gjenkjenne når akupunktur kan være til hjelp, og når det 
er nødvendig å referere videre til lege eller andre 
terapeuter  

 
 
Tilnærminger til læring 
Elever har ulike behov i en læringsprosess, og vil utvikle 
seg som akupunktører på hver sin måte. På alle stadier 
i utdanningen legger vi vekt på en nær oppfølging av 
hver enkelt elev, og å støtte den enkeltes prosess 
gjennom studiet. 

Kursformatet ved AFEA følger ikke en lineær 
læringsmodell, men snarere en som går i spiral. Mye av 
materialet som presenteres på et tidlig stadium vil tas 
opp igjen senere, men da mer inngående og mer i 
dybden. For eksempel, den teoretiske kunnskapen om 
de fem elementene som studentene tilegner seg i det 
første året, brukes i diagnostiske ferdigheter i det andre 
året, som igjen brukes i diagnose og behandling av 
pasienter i det tredje. På denne måten danner kurset en 
helhet. 

Vi gjenkjenner to former for læring. Den ene er å tilegne 
seg kunnskap. Den andre er å bevisstgjøre den 
kunnskapen om mennesket vi naturlig har i oss. Vi 
veileder studentene i å gjenkjenne, bruke og respektere 
naturens og livets egne lover i behandling. Dette 
innebærer å utvikle personlige og profesjonelle 
egenskaper som går utover rent akademiske 
ferdigheter. Du lærer blant annet å vekke og utvikle 
naturlige diagnostiske ferdigheter: evnen til å se, lytte, 
spørre, lukte og føle, og på den måten utvikle deg som 
et redskap for helbredelse.  

 
 



Oversikt over kursinnhold 
 

Tradisjonell fem 
element akupunktur 
Denne modulen gir studentene en 
forståelse av de teoretiske 
begrepene som ligger til grunn for 
fem element akupunktur samt 
verktøyene for å bruke denne 
kunnskapen i klinisk praksis. 

Grunnleggende begreper i 
kinesisk medisin: 
Tao 
Yin-yang 
De fem elementene 
De tolv funksjonærene (zang/fu) 
Indre og ytre årsaker til sykdom 
Jing, qi og shen 

Teorien i fem element 
akupunktur og dens 
behandlingsprinsipper: 
Den underliggende årsaken til 
ubalanse og sykdom 
Nivåene kropp, sinn og sjel 
Sheng- og Ko-syklusen 
Loven om mor/barn 
Loven om helbredelse 
Mann/kone ubalanse 
Aggressiv energi 
7 ytre og 7 indre drager 
Organuret 
Akupunkturpunktenes 
sjelskvaliteter 

Kliniske ferdigheter: 
Studentene lærer å utvikle en 
forståelse av de ulike kliniske 
ferdighetene man trenger for å bli 
en profesjonell utøver, samt 
kommunikasjonsferdigheter som er 
nødvendig for å utføre det vi kaller 
den tradisjonelle diagnosen med 
kompetanse og sensitivitet. 
Å sette diagnose ut i fra 
observasjon av farge, lyd, lukt og 
emosjon 
Pulsavlesing 
Nåleteknikker 
Moxibusjon 
Akabani-test 
De tre jiao 
Senterpuls 
Japansk abdominal diagnose 
Blodtrykksmåling 
 
 

 

Andre retninger innen 
kinesisk medisin 
Studentene vil bli introdusert til 
grunnprinsippene i noen andre 
akupunkturretninger som finnes i 
kinesisk medisin. I hovedsak vil 
dette omhandle retningen kalt TKM 
(engelsk TCM). Studentene vil få 
en forståelse av likheter for 
forskjeller som ligger i de ulike 
retningene. 
 
 
 
Anatomi og 
punktlokalisering 
Studentene vil utvikle en forståelse 
av menneskets overflateanatomi 
samt ferdighet til å finne 
akupunkturpunkter. Vi legger vekt 
på både nøyaktighet og det å 
utvikle sensitivitet når det gjelder 
berøring. Studentene vil også 
fordype seg i de individuelle 
akupunkturpunktenes 
sjelskvaliteter. 
 
 
 
Personlig og 
profesjonell utvikling 
Denne modulen består av to deler: 
- personlig utvikling 
- forskning 

Personlig utvikling: 
AFEA legger vekt på studentens 
utvikling både personlig og 
profesjonelt. I fem element 
akupunktur er det å se, lytte, lukte 
og berøre viktige verktøy. Vi har 
utviklet et program som stimulerer 
det å vekke til live sansenes 
naturlig sensitivitet. Refleksjon 
over eget arbeid og egne 
observasjoner i studietiden går 
også som en rød tråd gjennom 
hele studiet, noe vi anser som 
essensielt for å bli en dyktig utøver 
av faget. Eksempelvis vil du skrive 
oppgaver om de fem elementenes 
kvaliteter i deg selv og i livet ditt, 
en forståelse som legger 
grunnlaget for å gjenkjenne dem i 
andre. 
Personlig og profesjonell utvikling 
innebærer også temaer som 
verdsetting av etiske og moralske 
implikasjoner ved å være 
akupunktør, evnen til å utvikle et 
fortrolig terapeut/klient forhold, og 
evnen til å opprettholde personlig 
og yrkesmessige grenser. 
 

 

Forskning: 
Hensikten med denne delen av 
studiet er å stimulere til en 
undersøkende holdning og til 
refleksjon over det du lærer. 
Studentene vil skrive flere mindre 
oppgaver om blant annet de fem 
elementene, med utgangspunkt i 
både teori og egen livserfaring. I 
tillegg skriver studentene en større 
fordypningsoppgave, som også vil 
inkludere en innføring i enkle 
forskningsmetoder. 
 
 

 
Klinisk arbeid 
Denne delen av kurset har som mål 
å tilby et faglig kyndig miljø hvor 
studentene under veiledning kan 
utvikle seg til å bli selvstendige og 
kompetente akupunktører. Det 
siste året av studiet vil studentene 
gi behandling til egne klienter ved 
studentklinikken under nær 
veiledning av lærere. Denne delen 
er den praktiske virkeliggjøringen 
av all kunnskapen man har tilegnet 
seg tidligere i studiet, og forbereder 
studentene til å arbeide på egen 
hånd etter endt utdanning. 
 
 
 
Vestlig medisin 
Medisinsk grunnstudium 
tilsvarende 30 studiepoeng må tas 
som et eget kurs. 



Lærere ved AFEA 
 

  Henrik Mathisen 
Studieansvarlig og lærer 
Henrik studerte fem element akupunktur ved School of 
Five Element Acupuncture i London, og ble 
uteksaminert i 2005. I ettertid har han tatt utstrakt 
etterutdanning under veiledning av Nora Franglen og 
Niki Bilton. I tillegg til undervisning ved AFEA holder 
Henrik etterutdanningsseminarer i fem element 
akupunktur. Han har publisert flere artikler om 
akupunktur, og utgitt boken Forstanden vandrer nordpå 
– tilstedeværelse i taoistisk livsvisdom. Til daglig tilbyr 
Henrik akupunkturbehandling i skolens lokaler i Oslo. 

 

 

 Guy Caplan 
Lærer 
Guy studerte fem element akupunktur ved School of 
Five Element Acupuncture (SOFEA) i London, og ble 
uteksaminert i 2002. I sin etterutdanning har Guy deltatt 
på seminarer med J.R. Worsley og Judy Worsley. Han 
har tidligere undervist ved School of Five Element 
Acupuncture og College of Traditional Acupuncture i 
England. Nå underviser han ved The Acupuncture 
Academy. Til daglig praktiserer han akupunktur ved to 
klinikker i London. 

  Ragnhild Glein 
Studieansvarlig og lærer 
Ragnhild fullførte sin utdanning ved College of 
Traditional Acupuncture i Warwick, England i 1990, og 
har praktisert fem element akupunktur i Oslo i over 20 
år. Hun tok gjennom hele 90-tallet utstrakt 
etterutdanning ved samme skole og under nær 
veiledning av Niki Bilton, en internasjonalt anerkjent 
lærer innenfor denne tradisjonen. Hun kom i kontakt 
med Nora Franglen i 2002, og har siden gjennom 
klinisk arbeide fått inspirasjon og mulighet til fordypelse 
under hennes veiledning. Ragnhild Glein har de siste 
årene sammen med Henrik Mathisen holdt 
etterutdanningsseminarer i fem element akupunktur. 
Hun driver sin akupunkturpraksis ved Hegdehaugen 
Akupunkturklinikk i Oslo. 

 

 

 Sarah Matheson 
Lærer 
Sarah fullførte sin utdanning i fem element akupunktur 
ved College of Traditional Acupuncture i Warwick, 
England i 1995. Hun fortsatte sin etterutdanning under 
J.R. Worsley, og har akupunkturpraksis i både London 
og Brighton. Sarah var tidligere lærer ved College of 
Traditional Acupuncture på både grunnivå og 
etterutdanningsnivå. Hun holder etterutdannings-
seminarer i fem element akupunktur i Brighton. 
 



  

Søknad 
 

Opptakskrav 
Mennesker med ulik bakgrunn, og i ulike aldersgrupper, 
kan studere akupunktur. Det kreves ingen spesiell 
bakgrunn for å studere ved AFEA, hverken studie- eller 
yrkesmessig. Vi er mer interessert i din personlige 
livserfaring, og motivasjon for å studere hos oss. I den 
grad du har familie- og/eller jobbforpliktelser, er det 
vesentlig at han/hun viser en forståelse for 
forpliktelsene som akupunkturstudiet krever. Studiet 
passer også fint for terapeuter i andre fag som ønsker å 
bygge på sin utdannelse med akupunktur. 

Forutsetninger: 

En ekte motivasjon til å studere og praktisere 
akupunktur, en oppriktig og ivaretagende holdning, 
samt villighet til personlig utvikling er viktige 
egenskaper.  

En forståelse av hvilke forpliktelser studiet krever, og 
hvordan disse kan påvirke livsstil, arbeid, relasjoner og 
lignende.  

Søker vil bli innkalt til et intervju, hvor søker og skolen 
sammen kan utdype søkerens behov, forventninger og 
målsetting. 

Du må beherske engelsk språk, da mye av pensum er 
på engelsk, og enkelte seminarer vil foregå på engelsk. 
 
 
 
Kontaktdetaljer 
Akademi for fem element akupunktur 
Hegdehaugsveien 36c 
0352 Oslo 
47 37 86 99 
post@afea.no 
www.afea.no 
 
 
 

Søknad 
Du kan laste ned søknadsskjema fra vår hjemmeside, 
afea.no. Du kan også be om å få tilsendt skjema per 
post. Ta kontakt via epost, post@afea.no, eller telefon 
47 37 86 99. Forutsatt at alle kravene er møtt, og det 
fortsatt er ledig studieplass, vil du bli invitert til et 
intervju hvor du som kommende student og skolen 
sammen kan utdype dine behov, forventninger og 
målsetting. 

Du kan sende søknaden med epost som et skannet 
vedlegg, eller per post (se adresse nedenfor). 
 
 
 
Kursavgift 
Etter at du får tildelt studieplass må du betale et 
depositum på kr 5000 for å sikre plassen. Depositumet 
vil bli inkludert i studieavgiften for gjeldende studieår. 
Studieavgiften for første studieår er kr 42000. 
Studieavgiften og depositumet kan justeres årlig. Vi gjør 
det vi kan for å unngå eller begrense enhver økning i 
studieavgiften, og begrenser eventuell økning til 
maksimum kr 2000 per år. 

 


