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ETT ORD FRÅN MIG SOM ÄR UTBILDNINGSANSVARIG
Jag kom i kontakt med biopatin på grund av att jag sen jag var liten led av allvarliga allergier i
form av astma, allergisk snuva och eksem. Det var många turer till sjukhuset för akuta
astmaattacker. Jag fick medicinera året om och på vårarna fick jag ibland stanna inne i flera
dagar på grund av pollen. Jag hade eksem över hela armarna och hela benen, jag rev tills det
blödde. Jag var tvungen att smörja med cortison och ha bandage runt fingrarna. Jag tålde inte
att vara i solen. Jag kunde inte sitta på en gräsmatta, kunde inte klappa ett djur, kunde inte
skala potatis, tålde inte att äta några frukter eller grönsaker.
När jag blev vuxen började jag leta hjälp inom den alternativa medicinen. Jag provade
akupunktur i ett år, utan resultat. Jag lade om kosten i sex månader, utan resultat. Jag gick hos
en homeopat i ett år, utan resultat.
Sedan läste jag en artikel om biopati. Artikeln handlade om en pojke som hade liknande
besvär som jag. Han hade blivit helt frisk på ganska kort tid. Istället för att bli behandlad med
en metod i taget, hade han blivit behandlad med flera metoder samtidigt. Man skrev att han
hade haft inflammationsfokus, inkapslade infektionshärdar i kroppen. Dessa rensades ut i med
hjälp av olika naturpreparat. För att hjälpa kroppen ytterligare fick han bl.a. öronakupunktur,
samt hjälp med att lägga om kosten. Motion, frisk luft och vila ingick också i programmet.
Efter några månader var pojken frisk.
Detta lät så logiskt för mig. Jag blev fast övertygad om att biopatin skulle hjälpa även mig.
Det gjorde den också. Några månader efter påbörjad kur kunde jag löpträna utan astmaspray.
Jag slutade med cortisonsalvor och hösnuvan försvann. Eksemet försvann successivt under en
längre tid.
Det var en underbar känsla att kunna sitta på en gräsmatta, att kunna njuta av ett äpple, att
kunna klappa en hund, att kunna lukta på en blomma, att kunna sätta sig ner och äta en riktigt
stor härlig sallad, att kunna springa utan besvär, att kunna sova i tält. Utan astma. Utan att
eksemet blossade upp. Utan kli i ögon och hals. Och utan kemiska mediciner.
Det blev självklart för mig att läsa till biopat.
Jag har arbetat som biopat sen 1995 och det är verkligen ett fantastiskt yrke. Biopatin har visat
sig effektiv mot de flesta åkommor och kliniken är alltid fullbokad. Behovet för biopater är
mycket stort.
Biopatins styrka är att man påverkar kroppen på så många olika sätt samtidigt. Med våra
testmetoder kan man se i vilken ordning man ska ta hand om de olika obalanserna. Detta
förkortar behandlingstiden och man behöver inte ge klienten så många preparat per gång.
Biopatin handlar också, eller framför allt om, att göra klienten medveten om vad hon eller han
själv kan göra för att kunna bli frisk, och för att hålla sig frisk.
År 2003 övertog jag Biopatiakademin. Mitt mål är att Sverige ska få välutbildade terapeuter
med stor bredd. Sverige behöver verkligen fler biopater!

Vänliga hälsningar
Monika Lindblom
Utbildningsansvarig och Biopat

BIOPATIAKADEMINS MÅLSÄTTNING
Biopatiakademins målsättning är att ge biopater en bred och gedigen kunskap, som gör att de
kan hjälpa och vägleda människor med många olika typer av åkommor, samt hur man
förebygger när man väl är frisk. Utbildningen ska också bidra till klientsäkerhet och att etiska
regler och tystnadsplikt följs. Detta uppnås på följande sätt:
Många olika ämnen
Då bredden av kunskap är viktig, ingår många olika ämnen i utbildningen. Även om varje
ämne inte består av så många kursdagar så är studierna ingående och kraven höga. Läser man
heltid tar därför utbildningen ca 3 år. Drygt en tredjedel av den tiden består av basmedicin på
högskolenivå (Biopatiakademin kan dock inte ge högskolepoäng).
Begränsat antal elever
Genom att hålla ett begränsat deltagarantal finns det möjlighet för alla att ställa frågor och
vara med i diskussioner vid sammankomsterna. Det är också lättare för läraren att fånga upp
varje individ. Skolan tar därför emot högst 25 elever per kurstillfälle (färre vid praktiska
ämnen, som t ex zonterapi).
Kostnadsfri repetition
Det är ett känt faktum att det är svårt att ta in och behålla all information första gången man
går en kurs. Därför kan alla kurser som arrangeras av Biopatiakademin, i mån av plats,
repeteras utan extra kostnad. Detta bidrar till större kunskaper, bättre terapeuter och större
klientsäkerhet. Kurser där Biopatiakademin slussar till andra utbildare kan dock inte repeteras.
Kunniga och erfarna lärare
Varje lärare har gedigna kunskaper i det ämne de undervisar i, både teoretiskt och praktiskt.
Kursmaterial med kvalitet
I varje ämne ingår tydligt studiematerial i form av böcker och/eller kompendium, samt
instuderingsanvisningar.
Vägledning
För att underlätta studierna finns instuderingsuppgifter som hjälper eleverna att studera på
hemmaplan. Man har möjlighet att kontakta skolan per telefon eller e-post, om man behöver
hjälp och det finns också tillgång till forum och frågebank på skolans hemsida.
Praktik
Inom de praktiska ämnena (öronakupunktur, kinesiologi, zonterapi) gör man ett visst antal
praktikfall på hemmaplan. Dessa dokumenteras i en journal som skickas till skolan för
genomgång. Man får sedan feedback på dessa journaler. Ytterligare praktikfall görs i slutet av
utbildningen. Här använder man sig av kunskaperna från alla block som ingår i utbildningen.
Diplomering
För att bli diplomerad biopat krävs godkända tentamina i alla ämnen, godkänd praktik och
godkänt slutprov.

VAR KOMMER BIOPATIN IFRÅN?
Biopatin grundades på 70-talet av dansken Kurt Winberg Nielsen, som ville ha ett namn på en
terapeut som hade en bred yrkesutbildning inom alternativmedicinen, inklusive basmedicin.
Han tog namnet biopati från orden bios (liv) och patos (sjukdom, lidelse) och namnskyddade
sedan ordet. Ändelsen pati används i många sammanhang, t.ex. osteopati och homeopati.
Biopatkolor finns i Sverige, Danmark och Norge. När man är diplomerad får man tillåtelse
använda sig av ordet biopati och biopatins logo i marknadsföring. Rätten att utbilda tillhör
dock, i Sverige och Finland, endast Biopatiakademin. I Danmark och Norge har andra skolor
den rätten.
Vad är biopati?
Biopati är en form av biologisk medicin, yrkesmässigt utförd av en biopat utifrån biopatins
kombinationsmetoder och biopatins 7 faser.
Biopatins kombinationsmetoder
diet, livsföring
näringsterapi (vitaminer, mineraler, fettsyror, aminosyror, enzymer m.m.)
immunterapi/symbiosterapi
dränering (öppna utrensningsorganen för biologisk avgiftning)
Biopatins adaptionsfaser
reglering – frisk
dysfunktion – överbelastade organ
akut dysbios – utrensning, feber
kronisk dysbios – flera förgiftningskällor. InflammationsFOKUS
allergi – skadade och felaktiga immunreaktioner
depåbildning
intracellulär dysbios
Fördelen med biopatiutbildningen är att den är så bred. I dagens samhälle blir våra kroppar
belastade på så många olika sätt. Felaktig kost, stress, virus, bakterier, svamp, tungmetaller,
kemikalier, obearbetade känslor, strålning, brist på motion, frisk luft och sömn är en del av de
faktorer som påverkar vår hälsa. Har man många belastningar räcker sällan en enda
behandlingsmetod för att rätta till problemen. Man måste hjälpa kroppen på flera plan
samtidigt.
En biopat kan med olika testmetoder se vad det finns för belastningar och vilka belastningar
som är viktigast att ta hand om först. Utifrån testresultaten sätter man ihop ett brett
regenerations-program, som hjälper kroppen att avgifta och komma i balans.
Biopatin handlar inte bara om att ge klienten preparat av olika slag, utan lika mycket om att
vägleda människor i att ändra sin livsföring. En biopat hjälper en klient att se orsakerna till
sina besvär. När de har en förståelse för detta är det lättare att göra de ändringar som krävs för
att bli frisk. Då är förutsättningarna för att hålla sig frisk även i framtiden också större.
Faktorer som bidrar till SJUKDOM
Andliga – inställning till livet, mål och mening.
Mentala – känslomässiga faktorer, stress, trauma.
Konstitutionella – medfödda orsaker.
Mikrobiologiska – bakterier, virus, svamp, parasiter
Kemiska – brister, förgiftningar.
Fysiska – brist på sömn, motion, frisk luft och sol,
Vatten, strålning, vattenådror, m.m.

Faktorer som bidrar till HÄLSA
Positiv inställning, bra umgänge
Stresshantering, emotionell balansering.
Näringsrik och giftfri föda.
Örtmedicin, homeopati, näringstillskott
Frekvensmedicin, radioni
Motion, god sömn, frisk luft, rent
Diverse kroppsterapier

HUR GÅR ETT BESÖK HOS EN BIOPAT TILL?
Alla biopater arbetar förstås på lite olika sätt, då alla hittar sin egen inriktning, men generellt
går det till så här:
En biopat använder sig av olika metoder för att hitta vilka obalanser som förekommer.
De kan ske med kinesiologi (muskeltest), test med datoriserad apparatur, undersökning av
akupunkturpunkter i örat och zonterapi.
Med hjälp av dessa metoder, tillsammans med en anamnes, kan biopaten få svar på följande:
Föreligger det någon brist på vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror?
Vilka organ/körtlar är i obalans?
Finns det obalanser i immunförsvaret? Hormonsystemet?
Kan det finnas kroniska infektionshärdar i kroppen?
Är tarmfloran i obalans?
Förekommer överkänslighet mot t ex födoämnen, päls, mögel m.m.?
Finns det förgiftningar av t ex kemikalier eller metaller i kroppen?
Finns det känslomässiga obalanser?
Finns det några strukturella obalanser, t ex i kotor?
Utifrån testresultaten, sätter biopaten ihop ett regenerationsprogram för att stimulera kroppen
till självläkning. Regenerationsprogrammet kan innehålla något eller några av föjande:
Kostförslag
Förslag på motion, frisk luft, stresshantering m.m.
Näringsterapi
Immunterapi
Homeopati
Örtmedicin
Bachs blomstermedel
Frekvensmedicin
Öronakupunktur
Zonterapi
En biopat tittar alltid på vad som är viktigast att balansera just nu. Med hjälp av testmetoder
och kunskap kan biopaten avgöra i vilken ände man ska börja och vilken terapi som lämpar
sig bäst. Man kan t ex inte börja stimulera kroppen att forsla bort gifter från cellerna, om
utrensningsorganen inte orkar forsla ut dem ur kroppen. Då kan gifterna sätta sig någon
annanstans, eller också åker de tillbaka till samma ställe. Klienten kan då må sämre.
Man kan inte heller stimulera till kraftig utrensning förrän kroppen har tillräckligt med energi.
Då blir personen i fråga ännu tröttare och då läker kroppen långsammare.
Man stimulerar inte ett immunförsvar som redan är överaktivt. Tillståndet kan då förvärras.
Om en blockering i ett utrensningsorgan till största del beror på en känsla, t ex rädsla, måste
man hjälpa kroppen att bearbeta och släppa den känslan. Annars kommer naturmedlen inte att
hjälpa lika bra.
Om en obalans i ett organ till största del beror på en strukturell blockering i ryggraden, måste
man ta hand om denna blockering först. O.s.v.
Vid återbesöken kollar biopaten, med hjälp av samma testmetoder, upp vad som hänt i
kroppen och nya regenerationsprogram sätts ihop tills kroppen har kommit i balans.
En introduktionsdag anordnas regelbundet, så man kan få en praktisk inblick i hur en biopat
arbetar.

KORT BESKRIVNING AV BIOPATUTBILDNINGENS INNEHÅLL
I biopatiutbildningen ingår basmedicin, biopati, näringsterapi, örtmedicin, homeopati, immunterapi,
alternativ psykologi, biopatisk kinesiologi, frekvensmedicin, zonterapi, öronakupunktur, biopatisk
strategi och start av klinik.
Utbildningen är uppdelad i olika moment:
• Basmedicin
• Biopatisk kinesiologi
• Fördjupningsstudier på distans
• Fristående kurser i olika ämnen
• Biopatisk strategi och start av klinik

Kurserna lämpar sig även
för de som inte ska bli
biopater. Man kan läsa
enskilda kurser utan att
förbinda sig vid hela
utbildningen. Valet är fritt.

För diplomering till biopat måste man genomgått alla dessa moment. Utbildningen består totalt av ca 3
års heltidsstudier. Man kan dock välja att läsa på deltid.
Basmedicin
För diplomering till biopat måste man förutom de andra kurserna ha läst basmedicin som motsvarar
minst 60 högskolepoäng (behöver dock inte vara på högskola). Man kan läsa basmedicin hos t ex
Arcanumskolan, Nei Jing Akademin eller annan skola med likvärdig utbildning. Läs mer om
basmedicinen i den detaljerade informationen.
Biopatisk kinesiologi
Under 5 sammankomster, som löper under drygt 1 år, får man successivt kunskap i alla de ämnen som
ingår i biopatiutbildningen, samtidigt som man lär sig hur en biopat tänker och arbetar. Läs mer om
sammankomsternas innehåll i den detaljerade informationen.
Fördjupningskurser på distans
Här fördjupar man sig i flera av de ämnen som tas upp under sammankomsterna i biopati. Inom varje
ämne ingår tentamen. Ämnen som berörs är biopati, näringsterapi, örtmedicin, homeopati,
immunterapi, öronakupunktur och alternativ psykologi.
Fördjupningskurserna kan läsas under samma år som man går på sammankomsterna i biopati eller
efteråt. Läs mer om distanskurserna i den detaljerade informationen.
Fristående kurser i olika ämnen
För att få en bredare och djupare kunskap krävs också kurser inom enskilda ämnen med föreläsare som
är specialister inom respektive område. Detta bidrar till att man får fler sätt att tänka och arbeta på.
Kurserna består av följande ämnen: immunterapi, örtmedicin, näringsterapi, homeopati,
öronakupunktur och zonterapi.
Om man redan har gått kurser inom dessa ämnen och som motsvarar de krav som Biopatiakademin
har, så får man tillgodogöra sig dessa.
Läs mer om de fristående kursernas innehåll i den detaljerade informationen.
Biopatisk strategi

Den här kursen ordnas enskilt när du har gjort klart de övriga kurserna som ingår i
biopatiutbildningen, inklusive tentmina och praktik. Här ingår praktik, träff med lärare för
genomgång av journaler m.m.

(med reservation för ändringar)

BASMEDICIN – motsvarande 60 högskolepoäng (högskola dock ej krav)
För att bli diplomerad biopat måste man också läsa basmedicin. Studierna ligger på
högskolenivå där 1,5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Detta innebär inte att man får
högskolepoäng, eftersom det endast är högskolor som kan ge det. Det innebär bara att
studierna ligger på högskolenivå.
Biopatiakademin driver inte denna utbildnings själv, utan hänvisar till antingen
Arcanumskolan eller Nei Jing Akademin. Mer information om detta finns via länkar på
Biopatiakdemins hemsida.
Utbildningens innehåll: Grundläggande kemi och fysik, celler och vävnader, nervsystemet,
sinnes-organen, hormonsystemet, skelettet, musklerna, cirkulationssystemet, blodet,
immunsystemet, matspjälkningssystemet, njurarna, urinvägarna, omsättning av kolhydrater,
proteiner och fett, andningssystemet, syrabasregleringen, temperaturregleringen,
fortplantningen, mikrobiologi, immunologi, allmän sjukdomslära, sjukdomslära inom varje
kroppssystem, farmakologi, näringslära, psykologi, psykiatri m.m.

BIOPATISK KINESIOLOGI
Med hjälp av den biopatiska kinesiologin kan man hitta frekvensstörningar som är kopplade
till virus, bakterier, svamp, parasiter, tungmetaller, kemikalier, toxiner, födoämnen, pollen,
djur, mögel, strålning, näringsobalanser, hormonobalanser, meridianobalanser, känslor m.m.
Man kan också se vilka organsystem och kroppsdelar som dessa obalanser påverkar, testa
kroppens förmåga att rensa ut gifter, samt mäta energinivå och stressnivå. För
rörelseapparaten ingår också behandlingmetoden Orto-aku.
I den biopatiska kinesiologin ingår prioritetstestning, d.v.s. man testar vilken eller vilka
obalanser som är viktigast att ta hand om först och vilken terapi som är lämpligast för dessa.
Detta gör att man kan minimera antalet preparat och förkorta behandlingstiden. Det är också
viktigt att testa om personen tål terapin som man vill ordinera, samt klarar att rensa ut. Annars
kan man få motsatt effekt.
Under dessa sammankomster får man, förutom att lära sig kinesiologi, grundläggande
kunskaper i näringsterapi, örtmedicin, homeopati immunterapi m.m. Man får lära sig hur man
tänker och arbetar biopatiskt för att på bästa sätt kunna hjälpa sin klient. För djupare kunskap i
olika ämnen kan man beställa de separata fördjupningskurserna på disstans (för den som vill
bli biopat är detta ett krav).
Krav på förkunskaper:
Inga krav, men det är en fördel att åtminstone läsa igenom någon bok i "Medicin 1 och 2", för
att få en förståelse för hur kroppens organ fungerar och vilka vanliga sjukdomar de olika
organsystemen kan drabbas av. Då kan man lättare tillgodgöra sig det som tas upp under
utbildningen. Man kan inte gå enskilda sammankomster. Detta är en sammahängande kurs.
Studietid
5 sammankomster under loppet av ca 12 månader. Beräknad total studietid inklusive själva
sammankomsterna är ca 730 timmar.
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FÖRDJUPNINGSSTUDIER PÅ DISTANS
Den beräknade studietiden för varje kurs är angiven i heltidsveckor, man väljer dock själv i
vilken takt man vill läsa inom de ramar som står beskrivna i den allmänna informationen.
Det går bra att läsa dessa kurser även man inte har planer på att bli biopat.
Distansstudier finns inom följande ämnen:
• Biopatins grunder – ca 3 veckors heltidsstudier
• Näringslära – ca 8 veckors heltidsstudier
• Näringsterapi – ca 9 veckors heltidsstudier
• Örtmedicin – ca 6 veckors heltidsstudier
• Homeopati – ca 4 veckors heltidsstudier.
• Immunterapi / Symbiosterapi – ca 3-4 veckors heltidsstudier
• Förgiftningar och avgiftning – ca 3-4 veckors heltidsstudier
• Alternativ psykologi – ca 3 veckors heltidsstudier
• Öronakupunktur – ca 4 veckors heltidsstudier
Biopatins grunder - distans
Historik, biopatins grundstenar, kost, näringstillskott, symbiosterapi, dränering, kroppens
adaptionsfaser, sjukdomsfaktorer, hälsofaktorer, enklare regenerationsprogram, vattnets
funktioner och effekter.
Denna distanskurs ingår i sammankomsterna i biopati, men kan även beställas som en
fristående kurs för den som vill veta lite mer om biopati.
Studiematerial:
Biologisk regeneration / Kurt Winberg Nielsen,
Din kropp skriker efter vatten / Dr. Batmanhelidj
Det levande vattnet / Shauberger (kort sammandrag)
Kompendium, instuderingsuppgifter
Näringslära - distans
Kursen innehåller grundläggande näringslära, t ex kroppens innehåll av näringsämnen,
nedbrytning och absorption av proteiner, kolhydrater, alkohol och fett, ämnesomsättningen,
energi, vätskebalans, citronsyracykeln, syra-basbalans, olika typer av kost, hantering av mat,
fibrer, vitaminer, mineraler m.m.
Studiematerial:
Näringslära för högskolan
Intuderingsuppgifter
Näringsterapi - distans
Fördjupning i näringslära och näringsterapi är nödvändigt om man ska arbeta terapeutiskt med
näring. Olika typer av kost, vitaminer, mineraler, fetter, aminosyror, antioxidanter, enzymer,
probiotika m.m och vad de har för effekter i kroppen. Vilken kost och vilka näringstillskott
som är lämpliga vid olika åkommor.
Studiematerial:
Näringsmedicinsk uppslagsbok / Peter Willhelmsson
Instuderingsuppgifter.

(Med reservation för ändringar)

Örtmedicin - distans
Man läser om ett stort antal medicinalväxter, deras förekomst, verksamma beståndsdelar,
farmakologi, toxikologi, medicinsk användning beredningar och dosering.
Som biopat använder man ofta örter för att få en effektiv dränering. Man lär sig därför vilka
örter som har den effekten på de olika organen.
Studiematerial:
Örtmedicin / McMullen
Gröna apoteket / Marie-Louise Eklök
Kompendium och instuderingsuppgifter
Homeopati - distans
De homeopatiska kunskaperna man får i den här kursen är anpassade till hur en biopat arbetar,
men är också en bra grundkurs för den som vill veta mer om homeopati.
I kursen ingår historik, grundregler, potenser, cellsalter, de vanligaste enkelmedlen, dränering
och organterapi. Man får också lite information om miasmer, nosoder och radioni.
Studiematerial:
Kompendium, instuderingsuppgifter
Immunterapi / Symbiosterapi - distans
Hur dysbios och patogener (bakterier, virus, svamp och parasiter) uppstår och hur man med
hjälp av homeopatiska immunbiologiska preparat kan avlägsna dessa, samt hur man
återskapar symbios. Man lär sig också hur infektioner i tänderna kan orsaka sjukdomar, samt
hur kroniska inflammationshärdar (fokus) uppstår och hur de rensas ut. Preparaten som berörs
är Enderlein, Spenglersan, Pascoe och Sanukehl m.fl.
Studiematerial:
Candida, vår tids folksjukdom / Willhelmsson,
Tandröta / Patrick Störtebecker, kompendium, instuderingsuppgifter
Kompendium och instuderingsuppgifter
Förgiftningar och avgiftning - distans
Hur förgiftningar uppstår och hur man kan avgifta kroppen från dessa.
Tungmetallförgiftningar, kemikalieförgiftningar, vaccinationsbelastningar. Terapi i form av
näringstillskott, örter, homeopati m.m.
Studiematerial:
Kvicksilverförgiftning / Störtebecker (sammandrag)
Kompendium, instuderingsuppgifter
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Alternativ psykologi - distans
Med hjälp av den engelske Dr. Bach´s blomstermedicin kan man hjälpa sina klienter att
komma i känslomässig balans. Man läser om 38 medel i sju grundläggande, känslomässiga
och psykologiska tillstånd, samt om ett sammansatt akutmedel.
Enligt traditionell, kinesisk medicin (TCM) finns det samband mellan specifika organ och
specifika känslor. Man lär sig de primära känslorna och vilka organ de är kopplade till enligt
TCM.
Studiematerial:
Bach´s blomstermedicin - kompendium
Kinesisk medicin – Pöyhönen (utdrag)
Instuderingsuppgifter
Öronakupunktur - distans
Med hjälp av öronakupunktur kan man på ett objektivt sätt hitta obalanser i organ, körtlar,
rörelseapparaten m.m. Öronakupunktur påskyndar utrensning och förstärker det biopatiska
regenerationsprogrammet.
Man lär in var de olika punkterna sitter och vilka punkter man använder för olika besvär. Man
utför 30 praktikbehandlingar som dokumenteras och skickas in till Biopatiakademin för
genomgång. Man läser också om grunderna i kinesisk medicin, Qi, Yin och Yang, de fem
elementen och om kroppens akupunkturmeridianer.
Denna kurs sker helt och hållet på hemmaplan och ska läsas efter man har gått den lärarledda
kursen i öronakupunktur, med Kajsa Landgren (eller likvärdig kurs). Skicka kopia på
deltagarintyg vid anmälan till denna kurs.
Studiematerial
Öronakupunktur / Kajsa Landgren (som erhålls på Kajsas kurs, annars får man köpa den)
Kompendium
Instuderingsuppgifter och praktikjournaler

(Med reservation för ändringar)

FRISTÅENDE KURSER I OLIKA ÄMNEN
Inför diplomering till biopat ska man, förutom sammankomsterna i biopati och avklarade
distansstudier inom de olika ämnena, också ha genomgått lärarledda kurser i följande ämnen.
Anledningen till det är att det är viktigt att få kunskap från flera olika experter som alla har
sina egna erfarenheter. Biopatikademin anordnar inte dessa, utan godkänner istället kurser
som andra anordnar och som lever upp till Biopatiakademins krav. Kopia på deltagarinintyg
skickas in till Biopatiakademin.
Näringsterapi – fristående kurs
För de som ska bli diplomerade biopater kräver Biopatiakademin att man deltagit på minst 4
föreläsningsdagar i näringsterapi. Företag som håller sådana föreläsningar är bland annat
Helhetshälsa, Holistic och Alpha plus.
Örtmedicin – fristående kurs
För de som ska bli diplomerade biopater kräver Biopatiakademin att man deltagit på minst 3
föreläsningsdagar i örtmedicin. Biopatiakademin samarbetar med örtmedicinare Ann-Louise
Fransson. Under hennes kurs letar man örter utomhus, samt lär sig hur man tillreder salva och
kräm. Läraren delar med sig av sina erfarenheter, vilka örter som används vid olika besvär
och vilken effekt det kan ge. Teori och praktik varvas. Aktuellt datum och pris finns på
Biopatiakademins hemsida.
Immunterapi/symbiosterapi – fristående kurs
För de som ska bli diplomerade biopater kräver Biopatiakademin att man deltagit på minst 2
föreläsningsdagar i immunterapi. Heilpraktiker Krister Jansson på JIBA, som är specialist
inom detta ämne, håller kurser där man får veta hur man arbetar med homeopatiska
immunpreparat.
Homeopati – fristående kurs
För de som ska bli diplomerade biopater kräver Biopatiakademin att man deltagit på minst 3
föreläsningsdagar i homeopati. Företag som håller föreläsningar är bland andra DCG,
Scanfarma och Biosan.
Öronakupunktur – fristående kurs
För de som ska bli diplomerade biopater kräver Biopatiakademin att man deltagit på minst 3
praktiska kursdagar i öronakupunktur. Kurser hålls av t ex Kajsa Landgren, Kinaterapiskolan
och den danska biopatiskolan.
Zonterapi – fristående kurs
För de som ska bli diplomerade biopater kräver Biopatiakademin att man deltagit på minst 4
kursdagar i zonterapi. Biopatkademin samarbetar med Kairon, som håller en fyradagars
grundkurs. I den här kursen arbetar man med den del av Karl Axel Linds vidareutvecklade
kartsystem, som sträcker sig upp till fotknölarna, d.v.s fötterna. Man lär sig att behandla
zonerna, dels med händerna och dels med så kallade zonstavar. Eleverna tränar på varandra.
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BIOPATISK STRATEGI
DEL 1
Du börjar med att läsa igenom studiematerialet som du har fått. Mycket av studiematerialet i
den här kursen finns redan i tidigare kurser, men här har du information, stödpapper och
papper till klienter samlade på ett ställe för att underlätta inför praktiken och det praktiska
provet.
DEL 2
Ta emot två klienter två gånger med en månads mellanrum och för journal på dessa besök
enligt anvisningarna i studiematerialet. Denna journal ska tas med till träffen med Monika.
DEL 3
Boka en träff med Monika. Under denna träff går vi igenom journalerna som du har gjort. Vi
går igenom om all information finns med, hur man tolkar analysresultataten, lämplig terapi,
hur man förklarar för klienten m.m. Analysen med kinesiologi repeteras, så det inte finns
några frågetecken runt tillvägagångssättet. Du får lära dig hur man utför Polysantest, samt får
information om analyser med frekvensapparatur. Du har också möjlighet att få svar på
eventuella frågor angående studiematerialet, praktiken eller klienter.
DEL 4
Praktik på hemmaplan. Du ska ta emot 10 personer 3 ggr med ca 1 månads mellanrum (ett
nytt besök och två återbesök). Du för journal på dessa enligt bifogade anvisningar och skickar
in till Monika

PRAKTISKT SLUTPROV FÖR BIOPATDIPLOM
När du gjort klart din praktik och fått den godkänd bokar du tid för praktiskt slutprov hos
Monika Lindblom. Provet tar ca 3 timmar. Medtag egna testampuller och ev.
frekvensapparatur.
Provet består av att man gör en undersökning med de metoder som ingår i utbildningen, d.v.s.
undersökning av fotzoner, öronpunkter, kinesiologitest och ev. test med apparatur.
Utifrån testresultaten ska man kunna sätta ihop ett lämpligt regenerationsprogram. Man ska
veta hur man kan stärka respektive avgifta och dränera kroppens organ, med hjälp av
öronpunkter, zonterapi, tillskott och naturprodukter. Man ska också kunna förklara för sin
klient vad hon/han har för obalanser och vad hon/han kan göra själv för att påskynda läkning.
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ALLMÄN INFORMATION
Ordet BIOPAT är namnskyddat. Endast diplomerade biopater får använda sig av ordet och av
biopatins logotyp i sin marknadsföring. Utbildning i biopati får i Sverige och Finland endast anordnas
och marknadsföras av Biopatiakademin. I Norge och Danmark har andra skolor den rättigheten.
Beräknad studietid för hela biopatiutbildningen är ca 120 heltidsveckor
Det innebär ca 3 år vid heltidsstudier eller ca 6 år vid halvtidsstudier. Heltidsstudier innebär 30-40
studietimmar i veckan, halvtidsstudier innebär 15-20 studietimmar i veckan.
Att studera på egen hand
Inom varje delkurs får man studieanvisningar, för att underlätta studierna på hemmaplan. Det finns
instuderingsfrågor, vilket gör det lättare att studera inför tentamen. För stöd och hjälp har man tillgång
till forum och frågebank på Biopatiakademins hemsida. Man är också välkommen att ringa eller maila.
Studietakt
Man bestämmer själv sin studietakt och bestämmer själv när man vill tenta, inom följande ramar:
Basmedicinen: Den skola du väljer bestämmer studietakten.
Biopatisk kinesiologi: Här sker tentamina vid varje sammankomst. Hinner man inte med alla kan
resterande tentor ske på egen ort i efterhand för en tilläggsavgift. Praktikjournalerna som tillhör denna
kurs ska skickas in senast 4 månader efter kursens slut.
Distanskurserna: När man har beställt en distanskurs har man sex månader på sig att avklara tentamen.
Fristående kurserna: Här ingår inte tentamen, förutom i zonterapi. Regler för studietakt och tentamen
för zonterapin bestäms av Marianne Olsson på Karion.
Biopatisk strategi: Efter kursen har man sex månader på sig att utföra sin praktik. Därefter bokar man
tid för praktiskt slutprov för biopatdiplom.
Om man av någon anledning skulle behöva längre tid på sig att avsluta sina studier så kan man ansöka
om förlängning. Skolan ordnar det endast om möjlighet finns och en extra avgift tillkommer för
genomgång av hemuppgifter och tentamina.
Rutiner vid tentamen
Vid tentamen på egen ort ordnar man själv sitt tentamensställe, sedan tar Biopatiakademin kontakt
med dem och talar om hur det går till. Tentamen skickas till tentamensstället och tentamensstället
skickar tillbaka den till Biopatiakademin.
Om man inte kan få tag på någon skola som ställer upp, så kan det även fungera på en polisstation. Bor
man utomlands kan man tenta på ett svenskt konsulat eller ambassad.
Vid tentamen ska man alltid ta med sig frankerat kuvert, så tentamensstället inte får stå för några
kostnader när tentan ska skickas till Biopatiakademin. Tänk på att kuvertet är stort nog och att du har
tillräckligt med porto. Dubbelt porto brukar räcka. Tentamensstället ska stå som avsändare, inte den
studerande.
Man måste kontakta skolan minst 14 dagar före önskat tentamensdatum. Tentan rättas vanligtvis inom
14 dagar från det datum den anlänt till Biopatiakademin, men om många tentor kommer in samtidigt
kan det dröja längre. Det går bra att tenta även när skolan har semesterstängt om man informerar
Biopatiakademin senast 14 dagar före semestern, tentan rättas sen inom 2-4 veckor efter skolan öppnas
igen.
För godkänd tentamen ska man ha minst 70 % rätt. Om man blir underkänd får man tenta om.
Innehållet i en eventuell omtenta anpassas efter den enskilda elevens behov.
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Schema och sammankomster
Biopatisk kinesiologi startar varje eller vartannat år beroende på antal elever.
Zonterapi och öronakupunktur hålls på de orter där dessa utbildare arrangerar dem, se hemsidan.
Distanskurserna kan man beställa när man vill och man måste inte läsa till biopat för att få beställa
dem.
Vi försöker i möjligast mån att inte ändra de datum vi har bestämt, men då schemat läggs så långt i
förväg och oförutsedda saker kan ske, så kan vi ibland vara tvungna att göra ändringar. Aktuella datum
läggs ut på hemsidan.
Biopatiakademin följer hela tiden utvecklingen inom den alternativa medicinen.
Därför kan kursinnehållet i de olika kurserna variera lite från år till år.
Elevförsäkring
Biopatiakademin ansvarar inte för undersökningar och behandlingar som den studerande gör. Även
om risken att något negativt ska hända är minimal, finns det ändå anledning att teckna en
elevförsäkring under studietiden. Då är man skyddad när man praktiserar de metoder man lär sig.
Det finns möjlighet att teckna elevförsäkring hos Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR).
Förbund
När man är diplomerad biopat, har man möjlighet att bli medlem i något förbund. Förbunden inom
alternativmedicinen arbetar för en god kunskapsnivå och krav på utbildning för sina medlemmar.
Genom förbunden kan man också teckna praktik-, ansvars- och behandlingsskadeförsäkring. Biopater
brukar vanligtvis ansluta sig till Svenska Naturläkare Förbundet eller Komplementärmedicinska
riksförbundet.
Tystnadsplikt, etiska regler m.m.
En biopat har självklart tystnadsplikt och följer etiska regler och lagar. Den aktive biopaten utvecklar
sig och utbyter erfarenheter med andra, är öppen för information och forskning, värnar om samarbete
med den traditionella vården, samt vidareutbildar sig i takt med tiden.
Kontorets öppettider
Man kan ringa skolan hur ofta man vill, angående frågor eller feedback.
Skolans kontor är oftast stängt under skolloven.
Anmälan till kurser sker genom att betala in en anmälningsavgift (se priser på hemsidan), samt genom
att skicka in en anmälningsblankett per post. Muntlig anmälan gäller inte.
Om man anmäler sig senast 6 veckor före kursstart, får man kurslitteraturen utan extra kostnad.
Anmäler man sig senare får man köpa litteraturen själv. Om alla anmäler sig för sent kan skolan tro att
anmälningarna är för få, och då finns det en risk att kursen blir inställd. Lärarna och de elever som
åker tåg måste veta i god tid om kursen blir av, så de kan boka rum och resa.
Ca en vecka före kursstart får man en deltagarlista.
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__________________________________________________________________________________
Biopatiakademin
Näsboholm 114
523 93 Marbäck

Telefon: 079-347 35 25
info@biopatiakademin.se

