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Ing-Marie Hagström är terapeut, lärare och författare inom integrativ 
hälsa och har sedan slutet på 80-talet arbetat med och utvecklat bl a 
Integrativ Zonterapi.
Visionen är att bygga broar mellan det österländska sättet att se på 

medicin och det västerländska, öppna upp nya vägar till bättre hälsa där 
ett samarbete i team skapar en utvecklande dialog med klienten i fokus.
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Signalen går från foten till hjärnan
När vi trycker på t.ex. området för 
levern på foten – följer signalerna 
meridianbanorna från foten till 
organet levern i kroppen. 

Från organet – går signalen vidare 
via ryggmärgen upp till förlängda 
märgen – där omkoppling sker 
till motsatt hjärnhalva. Signalen 
fortsätter vidare rakt upp till 
autonoma nervsystemet.

I autonoma nervsystemet finns 
vår personliga ”kod” – så hjärnan 
vet hur problemet skall justeras. 

Signalen skickas samma väg tillbaka till organet, i detta fall 
levern – läkning sker.

Vad sker under behandlingen?
Behandlingen hjälper hela Dig på vägen mot den Du är 
menad att vara, varje liten cell i alla kroppssystem t.ex. 
blodcirkulation, lymfcirkulation, hormonbalans, urinvägar, 
skelett, muskler, leder och nervsystem. Även Dina känslor 
och tankar balanseras.

Diagnos och behandling samtidigt
Diagnosen visar på orsaker till problem men även det 
friska i varje enskild cell.   Behandlingen är lika verksam 
i förebyggande som i rehabiliterande syfte. Som en 
summering får Du en bild av vad som kan vara orsaken till 
dina problem och vilka resurser som finns tillgängliga i form 
av egen självläkningsförmåga.

Varje person är unik – sin egen 
mästare
Behandlingsmetoden det unika hos varje individ och visa 
på att varje människa har svaren och läkningspotentialen. 
Det behövs bara en liten “knuff” ibland för att påminna om 
de krafter som finns inom alla och att kroppen kan läka sig 
själv.

Vad kan ske efter behandlingen?
En behandling sätter alltid fart på kroppens egen 
självreningsförmåga. Hur Du upplever detta är mycket olika 
från person till person. 

Hur kan jag känna mig efter den 
första behandlingen ?
Det beror på hur Din status är när Du får behandlingen. 
Vanliga reaktioner är en mycket avslappnad känsla, trötthet, 
mer energi, huvudvärk, och ofta en känsla av tillfredställelse.

Hur många behandlingar kan jag 
behöva ta?
En bra start kan vara 3 behandlingar för att sedan stämma 
av hur Du går vidare. Här har det stor betydelse hur länge 
ditt problem funnits.

Hur lång tid tar en behandling?
Den tar emellan 40 min och en timma. Första 
konsultationen tar oftast längre tid.

Signalens väg


