
Röster från kursdeltagare i NADA-Öronakupunktur, Behandlingsmetod 
vid beroendeproblem. 

  
Hur upplevde du kvalite ́ och innehåll. Motsvarade det dina förväntningar?  

- Kursen motsvarade absolut mina förväntningar. Mycket mer innehållsrik än jag hade 
förväntat mig.  
- Bra och erfaren utbildare och vi fick mycket material med oss.

- Bra, hela utbildningen var över mina förväntningar. Kvalitén var bra.

- Bra innehåll och bra kvalite och upplägg med 3+1 dagar. Det var över mina förväntningar’

- Mycket bra. Fint upplägg, trivsamt. Bra kursmaterial, boken är fantastisk! 

Känner du att den kunskapen du fått kommer att vara till nytta och glädje? 
  
-  Kommer absolut att få användning utav kunskapen, jag har redan börjat använda NADA här 
på vår öppenvård.  
-  Ja, den kommer jag att använda mycket både i arbetet och privat.

- Ja.

- Mycket nytta och glädje!

- Jag kommer att ha nytta av kunskapen både i jobbet och privat.

  
Är det något som du tycker behöver ändras i innehåll eller marknadsföring? 
  
- Nej jag är nöjd.                                                                                                                                          
- Jag har kunnat tänka mig att kursen var en eller två dagar till så att man blir lite säkrare på 
själva utförandet. 

- Nej, eventuellt bättre marknadsföring på kursstarter.

- Nej! Jag är mycket nöjd. Skulle möjligen vara att ni blev mer synliga på internet.


 
Kan du tänka dig att delta i fler utbildningar hos oss? 

  
-  Det kan jag absolut tänka mig.

- Ja gärna, måste kolla närmare på erat utbud 😊  

- Ja!                                                                                                            

- Absolut!

- Ja


 
Kan du rekommendera andra att delta i våra utbildningar? 

                                                                                     

- Kommer att berätta och marknadsföra er.  
- Ja, jag rekommenderar er varmt! 

- Ja. Rekommenderat till kollegor.

- Ja

- Det kan jag verkligen göra! 

    Det har varit inspirerande, lärorikt och roligt att gå utbildningen för er.

 

Anna-May 52 

Iris 60+

Elin 26 

Julia 33

Linda 39 


