Program Juni 2018

Kursus 1 - Delfinkraftens Qigong, del 1 med Grandmaster Fan Xiulan
Tid:
Sted:

Torsdag den 21. juni og fredag den 22. juni kl. 14.00 – 21.00
”Bjælkeloftet”, Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg

Pris:

Kr. 1900,-

Underviser: Fan Xiulan (med tolk)
Forudsætninger: Alle er velkomne
I denne metode får vi inspiration fra havet og delfinen, som er
kendt for at være så venlig og kraftfuld. Med en positiv
koncentration om delfinen, der hopper, danser og dykker
bevæger du dig yndefuldt til klassisk kinesiske musik. Metoden
giver hurtigt gode helbredseffekter og passer til alle slags
mennesker.
En fremragende metode til at forebygge alle typer af
stressrelaterede problemer samt styrker fysisk og mental balance.
Den har vist sig at hjælpe både med kroniske sygdomme som
fibromyalgi og MS, astma og højt blodtryk samt opbygge kroppens defensive og selvhelbredende
evne og dermed modvirke mange stressrelaterede problemer som dårlig søvn, dårligt humør,
frygt, bekymring, irritation osv.
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Kursus 2 - Kvantum Meditations Retreat
Tid:

Lørdag den 23. juni og søndag den 24. juni kl. 10.00 – 17.00

Sted:

”Bjælkeloftet”, Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg

Pris:

kr. 1900,-

Underviser: Grandmaster Fan Xiulan (med tolk)
Forkundskaber: Alle er velkomne
Kom med på årets Meditationsretreat! En ægte energi og helse booster!
Biyun Retreat i København med nyt indhold. Stilheds øvelse med den nye kvantemetode og dybe
indre oplevelser, initieringer, få din egen personlige kode.
En eksklusiv gruppe får mulighed for at trække sig tilbage med Grand master Fan Xiulan. Ønsker du
at opnå stilhed, få dybe indsigter om dig selv og blive opladet med positiv energi og kraft? Så vær
med på Retreat med Fan Xiulan det starter ved Midsommer, lørdag og søndag den 23. og 24. juni
2018.
Under retreaten vil du modtage flere initieringer og energioverførsler fra Fan Xiulan for at åbne op
til en dybere kontakt med din indre visdom og intuition samt råd og hjælp til dit helbred.
Fan Xiulan, grundlæggeren af Biyunmetoden, inviterer dig til
meditationsretreat. Du får mulighed for at meditere i grupper under
Fan Xiulans vejledning. Der er mange muligheder for at slappe af, men
få har som Fan Xiulan det potentiale, der giver dig mulighed for at
udvikle dig sjæleligt.
Du kan koble af fra hverdagen, give dig selv en chance for bare at være
her og nu. Glem alt, hvad der kan tynge dig som arbejde, præstation,
travlhed og stress. Og i stedet at føle nærvær med naturen og kosmos
livskraft.
Hvorfor hænger gamle problemer, forskellige vanskeligheder, ubalancerede følelser, stress,
glemsomhed, dårlig søvn, smerter, sygdom osv. ved og forstyrrer din evne til at nå en dybere
stilhed og kontakt med dine intuitive evner?
Hvorfor kan du ikke kommet i bevidst kontakt med og interagere med kosmos store energi? På
denne retreat, får du den korrekte kode for at øge din evne til sjælskontakt.
Hvis du ikke er kommet til klarhed over, hvad disse problemer kunne tyde på, på trods af dine
anstrengelser indtil nu, kunne det være tegn på, at du ikke er i kontakt med dit indre
grundlæggende mønster? Men med hjælp af denne særlige kvante-retreat kan du nå en dybere
tilstand, og med Fan Xiulans hjælp komme i kontakt med din oprindelseskode.
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Resultatet af dette kan være, at du kan hente ny information fra kosmos til glæde for dig selv og
dine nærtstående, f.eks. din familie.
Nu er det tid til at – vågne op fra dine gamle historier om
problemer til en ny og dybere virkelighed!
Når du tilmelder dig, skriv til os og fortæl os, hvad du
oplever, forstyrrer eller plager dig, som kan være Fan
Xiulan til hjælp, når du får din personlige kode på
retreaten.
Dette er en semi-stille retreat, hvor du
* lærer en række kraftfulde stilheds metoder,
* får din egen personlige livskode,
* lærer hvordan du kan arbejde med kvante-energi overføring,
* får nye værktøjer til intuitions udvikling,
* guides og modtager energioverførsler af Fan Xiulan.
Den urgamle kinesiske forståelse af livskraft og oprindelses energi svarer godt til den nye
videnskab om kvantefysik, kvantebiologi med mere.
Velkommen!
Fan Xiulan
Biyunmetodens grundlægger

Tilmelding:
1) SEND snarest EN MAIL TIL
Biyunkursus@gmail.com: skriv ”Tilmelding til kursus” i emnefeltet.
PÅ HVER SIN LINJE SKRIVER DU:
Kursusnummer og kursusnavn
Dit for- og efternavn
Adresse (gade og by på samme linie)
Telefonnummer (helst mobil)
Mail-adresse
Beløb og indbetalingsdato
Skriv også om du er medlem af Biyunforeningen. Du kan blive medlem på www.biyun.dk/sadanbliver-du-medlem
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2) BETALING
Er du medlem af Biyunforeningen kan du fratrække kr. 100,- i rabat, pensionister kan fratrække
300,- i rabat, ½ pris ved repetition af kursus, BEMÆRK rabatterne kan ikke kombineres.
Kursusbeløbet indbetales samtidig med tilmeldingen til
Fælleskassen reg. nr. 8411, kontonr.: 4156298
For betalinger fra udlandet er IBAN DK2584110004125589 og SWIFT DANBDK22.

3) TILMELDINGSFRIST
Sidste tilmeldingsfrist er den 5. juni 2018.
Der er vigtigt, at du skriver dit navn, kursus og kursusnummer på indbetalingen, ellers har vi ingen
chance for at se, hvem beløbet er fra (vær særlig opmærksom på at påføre korrekte oplysninger,
hvis du indbetaler fra fx en ægtefælles konto). Det er ikke muligt at betale kontant på kurset.
Ønsker du at gentage et kursus, kan du gøre dette til ½ pris - forudsat at der er plads på holdet.
Indbetal det halve beløb. Viser det sig, at der ikke er plads, får du besked herom, samt en
tilbageførsel af beløbet.
Vær opmærksom på at tilmeldingen er bindende. Skulle du blive forhindret alligevel f.eks. pga.
sygdom, så refunderer vi kursusbeløbet med fradrag af kr. 300,Du vil modtage en mail som kvittering for din tilmeldelse. Hvis du har brug for en faktura, så skriv
det i mailen og vi sender den, når beløbet er indbetalt på kontoen.
Der tages forbehold for ændringer. Husk at tjekke www.biyun.dk for eventuelle ændringer i
kursustidspunkt og lokale.
Med venlig hilsen,
Biyun Akademiet
mail: biyunkursus@gmail.com
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