2 olika studieresor till Kina hösten 2018

Resa 1
8-19 oktober. 2 veckors akupunktur praktik och undervisning på universitets sjukhus i Beijing.
Mycket lämpligt för alla akupunktörer som inte varit och studerat i Kina.
Mycket bra lärare och många varierande patienter.
Resa 2
22-26 oktober. Fördjupnings utbildning.
Mycket praktisk undervisning med meditationer och rörelser som varvas med teoretiska avsnitt.
Denna resa blir en oförglömlig upplevelse för alla som vill fördjupa sin kunskap av ursprunglig kinesisk
syn på människan, naturen, livet. Även om denna veckas intention handlar om hur man blir en mycket
bättre utövare av kinesisk medicin, så passar denna vecka för vem som helst som vill fördjupa och förstå
sig själv och lära sig att ta tillvara på mycket mer av sin mänskliga potential, för att kunna leva ett liv i
harmoni. Dessa 2 resor går att kombinera

Resa 1
Öppen för alla med grundläggande akupunkturkunskaper oavsett utbildning.
2 veckor på universitetssjukhus och kinesisk diplomering
Årets studieresa till Beijing är öppen för alla med grundläggande akupunkturkunskaper, oavsett vilken skola
man har studerat vid. Familj eller vänner är även välkomna att följa med som turister.
Eftersom större delen av avgifterna går till våra partners
på plats i Kina, så är priset beroende av växelkurser.
Därför går priset inte att anges helt exakt nu eftersom
valutan hela tiden pendlar. Vi kommer att justera priset
upp eller ner beroende på förhållandet mellan Kronan
och Yuan, just nu är det 1 Yuan = 1,38Kr. Räkna med
ungefär 20.000 enligt dagens växelkurs, vilket blir ca
1200 kr per dag. Det är riktigt bra för allt vi får! Detta
pris gäller om man delar rum. Med eget rum tillkommer
det 5880 kr.
Utöver priset för själva studieresan så tillkommer även
pris för flyget. Räkna med att flyget kostar ca. 50006000 kr t/r. För de som vill, så går det även bra att åka
tidigare och möta upp på hotellet, eller stanna kvar och
resa hem när det passar.
Resan skall betalas senast sista augusti, och du får en
faktura för vidareutbildning som därmed är avdragsgill.

Avresa från Sverige sker någon av dagarna 5-6 oktober,
med hemresa någon av dagarna 20 eller 21 oktober,
beroende på flygavgångar.
I priset för denna studieresa ingår det mesta; transfer
till och från flygplatsen, frukost alla dagar, boendet på
hotell, sjukhus, lärare, tolkar och extra föreläsningar.
Det som inte ingår är: flyget, lunch och kvällsmat. Lunch
och middagar får man stå för själv, då det inte går att
organisera eftersom vanligtvis alla drar ut på olika aktiviteter. En bra middag inklusive dricka, om man är flera
som delar kostar 15 –30 Yuan. (20-40 Kr.)
Ju förr anmälan kommer in desto säkrare är vi på att
kunna genomföra denna resa, vi behöver vara minst 20
personer, för att kunna göra den slutliga bokningen av
sjukhus, lärare, hotell etc. Idealet är om vi kan få ihop
gruppen före sommaren.

De 2 veckornas akupunkturpraktik sker på en av Kinas berömda undervisnings sjukhus kopplat till universitet i Beijing; På sjukhuset får vi träffa utmärkta läkare med mycket erfarenhet och vara med på behandlingar med varierade patientkategorier.
Programmet för de 2 veckorna på sjukhuset indelas i två moment. På förmidagarna är det vanlig klinisk
verksamhet med akupunktur, moxa, koppning etc. Det kan bli intensivt med många patienter. Eftermiddagarna ägnas sedan åt undervisning utifrån förmidagens patientfall. Allt tolkas till engelska. Vissa kvällar
erbjuds även föreläsningar av framstående personer inom kinesisk läkekonst. Dessa kvällar är väldigt berikande.
Bilden visar en typisk gatubild av de snabbt
försvinnande Hutong i centrala Beijing. Dessa
rivs i snabb takt för att göra plats för det moderna Kina.
Vid ankomsten till Beijing väntar bussen som
tar oss på en ca. 40 minuters resa till hotellet. Väl vid hotellet efter att vi fått våra rum,
rekommenderas 2-3 timmars vila eller sömn
och sedan upp och utforska!
Om du åker tidigare eller med annat flyg får
du ta taxi till hotellet, utförlig adress kommer att skickas till dig.

De första 1- 2 dagarna blir ledig tid för vila
och rekreation, utforska omgivningarna och
besöka några av Beijings många kulturskatter
och kanske lite shopping…
Det finns så mycket att göra att tiden kommer att kännas kort.
Måndagen 8 oktober kl. 9.00 börjar sjukhusrutinerna och studierna.
Vi kommer att bo på ett bra mellanklasshotell, ”Beijing Overseas Chinese Hotel”, som ligger på promenadavstånd tillsjukhuset. Hotellet ligger mitt i en mindre Hutong. Frukost ingår och sker på hotellet. Lunch
och middag kan ätas på någon av de många restaurangerna i omgivningen. Om det är flera som äter tillsammans kostar det ca 20 Yuan per person. Sjukhuset har matsal med lunch för 20Yuan ca. 30Kr.
Deltagarna delas ofta in i mindre grupper och varje grupp får då en läkare, sjuksköterska samt en tolk. En
del läkare pratar bra engelska.
Observera att alla måste köpa en vit rock för 100 Yuan på plats. Det kan vara bra om du även har en
namnbricka och punktatlas. Kineserna brukar inte använda vår numrering av punkterna utan använder
bara deras namn, då är det bra med en atlas för att vara
säker på att man menar samma punkter.

Hotellets fasad och
rum i Beijing.
Hotellet ligger på
gångavstånd från
sjukhuset

Tidigare deltagare i olika situationer

Det vanligaste är att vi äter tillsammans, alla väljer
var sin rätt och sedan delar man, det blir det mycket variation och priset blir runt 15-20Yuan inklusive
dryck per person. Dricks är inte vanligt.

Vill du få egna behandlingar brukar det gå bra (tag med egna nålar!) Nålarna på sjukhusen är flergångsnålar som steriliseras, men dom är vanligtvis grövre än de som används i Sverige. I anslutning till sjukhuset
finns butiker som säljer allt inom kinesisk medicin till otroliga priser; böcker, nålar, moxa, koppar, moxalampa örter, olika instrument, öron magneter och mycket mer.
Efter att eftermiddagspasset avslutats har deltagarna egen tid för promenader och utforskning, shopping
eller vila. Vi brukar i grupper träffas och gå ut äta middag på något mysigt ställe för att sedan avsluta dagen med massage på någon av de många och riktigt bra massageinstituten. Att få en hel timmes massage
exempelvis på fötterna var och varannan dag gör underverk! På helgen är det fri tid att utforska Beijings
närliggande kulturskatter, sommarpalatset, Kinesiska muren, förbjudna staden, eller olika tempel och museer. Det kommer att erbjudas olika utflykter dels i Beijing, men även utanför, t.ex. Kinesiska muren och
Ming gravarna. Dessa olika utflykter arrangeras på plats och betalas där.
Utflykt till Kinesiska muren tar ca 2,5-3 timmar med buss. Att vandra på muren är mycket tufft och kräver

bra kondition, det är brant. Efter lite vandring kan man äta lunch innan man återvänder till Beijing,
eller åker vidare till andra sevärdheter.
De två praktikveckorna, avslutas med
ceremoni och utdelning av ett snygg
officiellt kinesisk diplom.

Resa 2 22-26 oktober
Öppen för alla som söker djupare kunskap och är intresserade av självförverkligande
samt för alla som vill bli bättre på sin terapeutiska konst

Lao Tzu ” Om du önskar att upplysa mänskligheten, upplys först dig själv. Önskar du eliminera
lidandet i världen, börja med att eliminera allt som är mörkt och negativt i dig själv. Sanningen
är den att den största av alla gåvor du kan erbjuda är din egen självtransformation”
Denna resa är en upplevelse baserad vecka om hur vi finner vårt ursprungliga väsen
och blir ett med sig själv och ett med naturen.
22-26 oktober ditresa 19-20 oktober hemresa 27-28 oktober kostnader förutom flyg
som man får stå för själv (ca 5000-6000Kr) är ca. 17.000kr beroende på valutan, kronan har förlorat mycket värde, så priser kommer att justeras upp eller ner. Ingår frukost och lunch. För eget rum tillkommer 3000kr
Vi kommer att vara på ett centrum för kinesisk medicin,”Taishenxianghe”, en plats
strax utanför Beijing
där flera mycket kända mästare undervisar och har sin praktik. Här är miljön lite mer
lyxbetonad, och vi bor på plats. Här kan du även få diverse olika behandlingar, örtbad,
massage, mm. Undervisningen denna vecka är mycket upplevelsebaserad. Även här
utdelas ett snyggt diplom. Vi kommer att bli de första utlänningarna att få ta del av
detta program. All undervisning sker på engelska.
Denna vecka är även bra för eventuellt medföljande personer som är intresserade av
kinesisk kultur, egen process och självförverkligande. Denna vecka beskrivs så här av
vår lärare Xue Kui Yang med egna ord:
Xue’s Taiji Zen System in TCM Practice “Enable participants to experience and understand the secret of
the success of TCM. Practice lies in its way of thinking and way of practice: Nature and
Man in one. Xue’s
Taiji Zen System reveals the wisdom and secret of great ancient physicians and traditional Chinese
medical classics like the Yellow Emperor’s Internal Classic, I Ching etc. and explores
how to apply such wise way of thinking and practice in TCM health-care and clinical
practice and how to live an holistic way of living: nature man and nature as one.

Här platsen för denna vecka. Ett center för Traditionell Kinesisk Medicin, här undervisar och arbetar flera kända mästare.
Miljön är i gammal kinesisk stil. Rummen är lite lyxiga och maten mycket bra. Det är inte så långt till Centrala Beijing.

Program
Programmet består av 1/3 del teori och 2/3 praktik i form av meditationer, rörelser, intuitiv Qi Gong,
samt andra metoder för att uppleva budskapet i det kinesiska visdomen. Essensen är undersökningen av
vår mänskliga potential och vår personlig utveckling, Vem är jag? Hur lära mig att leva ut den jag är för ett
bättre, roligare mer meningsfullt liv. Hur utvecklas till en bättre terapeut/akupunktör. Det handlar om
mästarnas perspektiv och hur använda hela hjärnan och intuitionen. Vår lärare är Xue Kui Yang. Utbildad i
TCM vid Beijings Universitet, sedan många år studerat budskapet hos de mest framstående tänkarna och
mästarna i kinesisk kultur. Detta program speciellt framtagen för oss ger oss essensen i visdomen vi kan
få fram ur oss själva för att bli mycket bättre på det mesta och inte minst för oss som är utövare av kinesisk medicin eller andra terapier.

Xue Kui Yang är en mycket bildad person och expert på TCM som lever enligt de principer hon lär ut.
Nyligen publicerade hon boken Cyberbradionet en bok som handlar om de gamla mästarnas visdom och
hur de använde sinna sinnen varvat med modern vetenskap.

Varför skall man göra en sådan resa…… Jag har fått denna fråga några gånger och arrangerat dessa resor
under de sista 30 åren, mitt svar är att det blir transformation och naturligtvis ett minne för livet.
Det är både en yttre resa med ny kunskaps inhämtning och en inre resa som ger oss nya insikter och perspektiv. Just detta sista är något som är svårt att sätta ord på, för det är en individuell upplevelse. Beroende
på var man befinner sig i sin egen livs process blir vi medvetna om olika saker, vi tar vi till oss och tolkar det
som sker olika och när detta nya tillkommer i vårt medvetande sker alltid något nytt och extraordinärt.
Att besöka den kultur som är källan och ursprunget till så mycket visdom och det ämne som vi studerat eller arbetar med kan upplevas som magiskt! Det blir en verklig rikedom inte minst om man följer principerna som man lär sig. Min erfarenhet är att deltagarna på dessa resor får en ny dimension och nya livsperspektiv.
Många år efter någon resa ser jag hur deltagarna fortfarande träffas och håller ihop, dels av tiden med studierna hemma, men även av att ha delat denna erfarenhet.
Jag kan inte annat än varmt rekommendera att följa med, trots de uppoffringar man måste göra med jobb,
familj, pengar så är det verkligen värt det!
Beijing är stad med mycket rörelse! Med
sina omkring 22 miljoner invånare vimlar det
av människor. Trots det, så är det en säker
stad att röra sig fritt i. Du kommer inte att se
bus och stök som hemma på kvällar och helger. Polisen är närvarande i stort sett överallt. Det är inte nådigt att störa eller antasta
en västerlänning. Det bra att veta att det
även finns stora fina parker och många fina
lugna och meditativa platser, dit kan man ta
sig för att få uppleva en stund med sig själv.
På denna bild är jag i Konfucius museets
park, vilket är en av mina favoriter. En helt
underbar plats.

Välkommen!

För mer information, mejla: miguel@self-improvement.se eller ring på 070 777 67 40

Observera att visum måste sökas och jag kommer att ge instruktioner för detta längre fram.
Anmälan görs till mig, och jag kommer att vara med under hela resan.
Du måste vara medveten om att detta är en paketresa, så det är knepigt att göra ändringar i efterhand.
Du kan själv välja att åka lite tidigare eller resa hem senare. I det fallet får du möta upp på vårt hotell.
Detta behöver jag av dig:
Välj resa 1 eller 2 eller båda. Om du skall vara på sjukhus för första gången rekommenderas att du tar båda.















1 st. digitalt ansiktsporträtt. En bra selfie duger, men tänk på att de skall sitta på ett värdefullt diplom som
skall sitta uppe ett tag på väggen, så då kanske du vill se lite ”proper” ut.
Om du skall ha med dig en vän eller familjemedlem så vill jag ha samma uppgifter av dig för den personen.
Medföljande sällskap betalar bara för boendet. Räkna med ca 380kr /dag.
All din kontaktinformation inklusive mobilnummer. ( även person nummer)
Kontaktinformation till anhöriga i fall något skulle hända.
Du skall ta med ett dokument från försäkringsbolag (hemförsäkring eller reseförsäkring). Detta i fall du skulle
behöva uppsöka vård.
Kolla att passet har en giltighetstid på minst 6 månader från oktober och framåt.
Skriv ner om du har allergier mot födoämnen eller läkemedel. Skriv om du är beroende eller använder något
läkemedel, eller lider av någon sjukdom som är bra att känna till.
Vill du dela rum? I fall du vet vem du delar med skriv namnet på den personen.
Vill du ha eget rum? Låt mig veta, då tillkommer enkelrumstillägg.
En digital bild av ditt pass, öppnad med all information, passnumret skall ses tydligt.
Om du skall på vara med på resa 1 Fyll i blanketten fota den med mobilen och skicka till mig digitalt.
Fyll bara i de fält som du kan svara på, det du inte kan låt vara tomt.
Allt du skickar till mig digitalt skall helst skickas i lite lägre upplösning, då det är lättare för mig att skicka vidare till Kina.

Några goda råd!













Ta med sköna, väl ingångna skor! När upptäckslustan väl är igång så promeneras det mycket och frågan om
fotblåsor är då inte om man får dem, utan när! Dessa otäckingar kan förstöra flera dagar och bör förebyggas, exempelvis genom att använda speciella strumpor för vandring.
Res lätt! Troligen kommer du att shoppa loss en del. Det är framför allt kläder, skor, konst, elektronik, böcker
och akupunkturutrustning som är väldigt prisvärda.
Ta inte så mycket böcker med dig! Du kommer inte att ha tid för läsning, men om du ändå vill läsa på kvällarna, ta med då med dig en portabel läslampa, eller köp en på plats, hotellets lampor brukar vara svaga.
En eladapter är ett måste för din elektronik. På hotellet finns Internet. För kontakt med familjen hemma och
andra medlemmar i gruppen rekommenderar jag, WhatsApp, Skype, Facebook, Messenger i telefonen eller
datorn.
Beijing är ju en jättelik stad och avstånden stora, det bästa sättet att förflytta sig på, är tunnelbanan som är
väl utbyggd, supermodern och kostar ett par Yuan. Taxi är jättebilligt, men inte att rekommendera under
rusningstrafik, men väl på kvällarna.
Det är lämpligt att kontakta din vårdcentral för eventuella vacciner. Malariaprofylax brukar inte vara aktuellt.
Det kan vara bra med oralt vaccin mot magsjuka, det händer mycket sällan att någon blir magsjuk, men för
säkerhets skull. Viktigt är att ta med hand desinfektion som du skall använda mycket flitigt.
Det är även bra att ha med sig intimservetter, ofta finns inte toapapper på offentliga toaletter.
Glöm inte kameran!

Denna blankett gäller för dig som tar resa 1 fyll bara i de fält som du kan fotot fixar vi på plats. Eller om du
är händig på data kan du konvertera detta dokument och lägga in din bild själv

