"Örtkombinationer"
Lär dig att analysera och tillämpa den essentiella förståelsen
om hur Du skapar Dina
”Hälso- och läkeörts kombinationer”
med Grandmaster Fan Xiulan
17-18/4 2021
Nu ger vi äntligen denna spännande och mycket
intressanta delkurs, där vi får lära oss om hur vi
kombinerar örter utifrån grundförståelsen om Yin och
Yang och hur man resonerar i den kinesiska
medicinen med örtkombinationer när man vill få
bästa resultat, vare sig det är de mest sällsynta
exklusiva örterna eller de örter vi använder till
vardags som till exempel dill, ingefära, honung, grönt
te.
Visste du att naturhonung avlägsnar gifter ur kroppen
och ofta används i de klassiska kinesiska
örtkombinationerna? Detta och mycket, mycket mer
lär vi oss av Professor Fan Xiulan som satt en ära i att
levandegöra och praktisera kunskapen om
läkeörterna för hälsa i vår vardag.
Vi lär oss funktion och användning av olika
kombinationer av både örter som växer i den
skandinaviska naturen, likväl som några av de
förnämsta örterna importerade från de kinesiska
örtapoteken, samt tittar närmare på några av de bästa
färdiga kombinationerna/sk patterndrugs på de
kinesiska apoteken!

Vi lär oss speciellt om örtkombinationer med syfte att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stärka försvarskraften
Förebygga sjukdomar och obalanse
Få goda resultat vid akuta och kroniska sjukdomar
Lära oss behandla
Matsmältningsbesvär
Äldrebesvär/sjukdomar
Cirkulatoriska besvär
Reumatiska besvär
Problem med njurar och urinvägar
Obalanser hos Andningsapparaten
Demens, Alzheimer, Parkinsson etcetera
Menstruation, klimakterie och infertilitetsproblem

Allt under ledning av Professor Fan Xiulan, som
både i sin egenskap av kinesisk läkare likväl som
med en gedigen kunskap från sin familjetradition
ger oss ett urval av de bästa örtkombinationerna.

Som bonus vid anmälan till denna kurs så får du en videokurs om
Moxabehandling med Fan Xiulan som du kommer få en länk till.
Plats: ONLINE via Zoom eller på plats vid Biyunakademins Hälsocenter, Johan
Enbergs väg 20, 171 61 Solna. T-Västra skogen,
7 min från T-centralen & 50 m rakt ut från
tunnelbaneutgången). (max 8 personer på
plats).
Tid: Lö 17/4: kl 10-18, Sön 18/4 kl 10-17.
Kostnad: 1 900 kr
-100 kr rabatt för medlemmar i någon av
Biyunföreningarna i Sverige, Norge eller
Danmark eller Biyunakademins Hälsocenter
2021.
-300 kr rabatt för ålderspensionärer.
-Rabatterna kan inte kombineras.

Anmäl dig genom att betala för kursen enligt nedan:
-Via paypal med följande länk: https://sowl.co/1gb6y samt skicka ett email (från
samma email som du skriver in vid betalning) till info@biyun.se med ditt namn,
adress och telefonnummer. För att få medlemsrabatt 100 kr ange rabattkod
"medlem". För att få pensionärsrabatt 300 kr ange rabattkod "pensionär".
- Det går också att betala till Biyunakademins plusgiro-konto: 601 87 34-1(Eller
med följande uppgifter om du betalar från Bank utanför Sverige: IBAN: SE97
9500 0099 6042 6018 7341 BIC: NDEASESS).
-Eller swisha till Biyunakademin: 123 621 62 61 och ange "örtkombinationer" +
emailadress.
Zoomlänk till föreläsningen skickas ut senast dagen innan 16/4 per e-mail.
Läs här för allmän information om våra online kurser: http://biyun.se/allmantangaende-deltagande-pa-internet/
Anmälan är bindande. Moms är inkluderat i alla priser.
Vid sen anmälan eller förfrågan kontakta Biyunakademins Hälsocenter
på info@biyun.se, 08-526 94 111.

Hjärtligt Välkomna!

_______________________________________________________________________

Johan Enbergs Väg 20, Solna.
T-Västra Skogen, 50m rakt ut från
tunnelbaneutgången.
info@biyun.se www.biyun.se

