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Program	  September	  2018	  

	  

Kursus	  1	  	  -‐	  	  Wai	  Qi	  A	  med	  Grandmaster	  Fan	  Xiulan	  

Tid:	  Torsdag	  den	  27.	  september	  kl	  14.00	  -‐21.00	  og	  fredag	  den	  28.	  september	  kl.	  10.00	  –	  17.00	  

Sted:	  Rangjung	  Yeshe	  Gomde,	  Smedehalden	  3,	  Esby,	  8420	  Knebel	  

Pris:	  Kr.	  2800,-‐	  	  	   	  

Overnatningsmuligheder:	  Overnatning	  med	  bad	  og	  køkken	  er	  inklusiv.	  Leje	  af	  sengelinned:	  75	  Kr.	  	  

Underviser:	  Fan	  Xiulan	  (med	  tolk)	  

Forudsætninger:	  Femelement	  Qigong.	  
	  
	  

Biyun	  inviterer	  til	  Wai	  Qi	  A,	  fire	  metoder	  til	  Wai	  Qi	  A.	  Her	  

vil	  du	  lære	  et	  antal	  af	  de	  dybere	  metoder,	  der	  giver	  dig	  

mulighed	  for	  at	  erhverve	  livskraft	  fra	  naturen	  samt	  at	  

behandle	  og	  overføre	  det	  til	  andre.	  Det	  vil	  være	  meget	  

givende	  og	  spændende	  dage	  med	  Grandmaster	  Fan	  

Xiulan!	  	  

Fan	  Xiulan	  vil	  give	  foredrag	  og	  praktiske	  værktøjer	  til	  at	  lære	  naturens	  kræfter	  at	  kende	  og	  få	  

større	  kontakt	  med	  din	  sjælskraft	  og	  indre	  potentialer.	  

	  
Kursusindhold:	  	  

-‐	  3-‐Dantian	  metoden:	  Åbner	  dine	  tre	  Dantian.	  	  

-‐	  Store	  Qi	  metoden:	  Tag	  direkte	  kontakt	  med	  himlen	  og	  	  	  

	  	  jorden.	  	  

-‐	  Hjerte	  -‐	  Nyre	  –	  metoden:	  Master	  lærernes	  egen	  	  

	  	  metode.	  	  

-‐	  Wai	  Qi	  overføring:	  Lær	  at	  overføre	  livskraft	  til	  andre.	  

Samtidig	  er	  kurset	  vejen	  til	  at	  blive	  Jichu	  Gong	  instruktør	  på,	  når	  du	  har	  bestået	  Wai	  Qi	  A-‐kurset,	  er	  

der	  mulighed	  for	  at	  tage	  instruktør	  kursus!	  	  

	  

Kursus	  2	  –	  Mad	  som	  medicin	  med	  Fan	  Xiulan	  
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	  Tid:	  Lørdag	  den	  29.	  september	  kl	  11.00-‐	  18.00	  og	  søndag	  den	  30.	  september	  kl.	  9.00-‐15.30	  

	  Sted:	  Rangjung	  Yeshe	  Gomde,	  Smedehalden	  3,	  Esby,	  8420	  Knebel	  

	  Pris:	  2200,-‐	  

Underviser:	  Fan	  Xiulan	  (med	  tolk)	  

	  Overnatningsmulighed:	  Overnatning	  med	  bad	  og	  køkken	  er	  inklusiv.	  Leje	  af	  sengelinned:	  75	  kr.	  

	  Forudsætninger:	  Alle	  er	  velkommen.	  

Endelig	  er	  det	  tid	  til	  et	  af	  vores	  mest	  populære	  kurser	  gennem	  tiderne.	  

Med	  nyt	  friskt	  indhold	  indbyder	  vi	  dig	  til	  et	  veldækket	  bord.	  To	  

fantastiske	  dage	  med	  mængder	  af	  kinesisk	  kostlære	  når	  den	  er	  bedst.	  

Fan	  Xiulan	  har	  hele	  sin	  levetid	  interesseret	  sig	  for	  og	  opnået	  dyb	  viden	  i	  

alle	  tænkelige	  fødevarer,	  du	  kan	  have	  på	  dit	  bord	  (mest	  vegetarisk),	  

samt	  udviklet	  essensen	  af	  denne	  forståelse,	  både	  i	  teori	  og	  praksis.	  

En	  del	  af	  kurset	  foregår	  i	  køkkenet,	  så	  du	  ser	  og	  er	  med	  til	  at	  lave	  forskellige	  retter.	  	  

Fan	  Xiulan	  pointerer	  vigtigheden	  af	  at	  spise	  og	  drikke	  godt	  for	  at	  

maximere	  din	  helse	  og	  på	  denne	  måde	  i	  samspil	  med	  træning	  af	  Biyun	  

metoderne	  og	  andet	  du	  gør	  for	  at	  være	  frisk	  og	  føle	  dig	  godt!	  

Kurset	  er	  specielt	  værdifuldt	  for	  dig	  som	  er	  Biyun	  instruktør	  og/eller	  på	  

andre	  måder	  har	  mulighed	  for	  at	  videre	  formidle	  denne	  forståelse	  til	  andre	  ved	  eksempel	  

spisebordet,	  på	  qigong	  kursus	  osv.	  	  

Kosten	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  Biyunmetoden	  og	  alt	  mad	  er	  medicin!	  	  

Her	  vil	  du	  lære	  at	  anvende	  naturens	  spisekammer.	  Kurset	  indeholder	  

grundlæggende	  teori	  om	  kosten	  og	  hvorledes	  forskellige	  fødevarer	  

påvirker	  os	  i	  henhold	  til	  Traditionel	  Kinesisk	  Medicin.	  	  

Et	  kompendium	  indgår	  som	  bl.a.	  indeholder	  opskrifter	  og	  kostråd	  ved	  en	  række	  forskellige	  

sygdomme.	  
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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/sadan-‐
bliver-‐du-‐medlem	  
	  
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	  20.	  september	  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.	  
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Med	  venlig	  hilsen,	  
Biyun	  Akademiet	  
	  
mail:	  biyunkursus@gmail.com	  


