
 

 

 

 

 

Kom og mød en tibetansk læge  

fra H.H. Dalai Lamas institut  

Men-Tse-Khang i Dharamsala 

 

    Foredrag om tibetansk medicin  tirsdag d. 8. sept.: 
    Diagnostic and Therapeutic Approach in Tibetan Medicine  

 

  kl. 19.30 i Phendeling, Nørregade 7B, 1465 Kbh. K. 
  Entré 100 kr. (eller hvad der er muligt for dig). Tilmelding ikke nødvendig. 

         
 

Dr. Penpa Tsering er født i Tibet i 1986. Han blev færdiguddannet 
i tibetansk  medicin på  Men-Tsee-Khang, Tibetan Medical & Astro 
Institute i Dharamsala i Indien i 2012. Han har siden 2014 også  
praktiseret kinesisk akupunktur, massageterapi og yoga. 
  
Det vil også være muligt at bestille en medicinsk konsultation hos dr. Penpa Tsering 
og få  en unik oplevelse.  Ved hjælp af pulsdiagnose kan en tibetansk læge ikke blot 
angive nuværende ubalancer og blokeringer i organismen, men også tegne et kort 
over tidligere sygdomme.  Ud fra disse oplysninger vil lægen give råd og eventuelt  
ordinere tibetansk naturmedicin, der heler organismen på et dybere og meget  
individuelt plan. Det er en meget spændende og nyttig oplevelse. 

 

Der kan bestilles konsultationer til onsdag d. 9/9 og torsdag d. 10/9  fra kl. 10 – 16 og 
evt. også til fredag d. 11/9 – afhængigt at efterspørgslen. 
En konsultation varer ca. ½ time og der er mulighed for at købe den ordinerede  
tibetansk medicin. 
Bestil tid på Tibet Charity’s email:  mail@tibetcharity.dk Pris:  kr. 350,- 
NB: Konsultationerne finder sted på:  Astrologihuset, Teglværksgade 37, 2100 Kbh. Ø. 

Dr. Penpa Tsering, Tibetan Medical Doctor fra Men-Tsee-Khang – universitetet for  
Tibetansk Medicin og Astrologi i Dharamsala, Indien – gæster Danmark og giver  
derved alle interesserede mulighed for at få indblik i den helt unikke og meget  
avancerede tibetanske medicin, der er bevaret og udviklet igennem flere tusinde år.  
Man kan godt sige, at denne dybe holistiske tradition får vesterlandsk hospitals- 
virksomhed til at tage sig ud som helbredelsens kravlegård!  
Foredraget er på engelsk i ca. 1 time med mulighed for spørgsmål og dialog bagefter. 
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