
 

Resa till Hawaii! 
 

Bäste Biyun-vän vi erbjuder dig en exklusiv möjlighet att åka med  

oss två veckor till Hawaii prel. 17/11- 1/12 2019! 

Resan till Hawaii är unik av flera anledningar: Fan 

Xiulan har valt att nu gör Hawaiiresor för att för 

årets aktivering av vulkanen på Big Island har 

aktiverat en enorm livskraftportal. Vidare så är 

retreatcentret vi bor på grundat av en av Amerikas 

främsta clairvoyanta lärare Ralph D. Jordan. 

Platsen befrämjar kraftfullt intuitiv utveckling. 

Slutligen att göra denna hälsoresa till paradiset 

Hawaii med Fan Xiulans närvaro, initieringar och de nya Biyunmetoderna. 

Vi har nu gjort två resor till Hawaii - i november 2018 & april 2019 som var helt fantastiska.  
Våra Resor är till för att få ny livskraft från energirika platser på olika håll i världen. 

Hawaii har just nu en speciell sådan kraft relaterad till aktiveringen av vulkanen förra året som är 
energihöjande. 

Bara att äta de exotiska frukter och grönsaker som odlas i den rika lavaöns jordmån ger också en 
annan näring än här. 

Under två veckor bygger vi upp och skapar god cellregenerering. 
 

Vi bor på Kaula Farm i Kona på Big Island, dit vi tidigare 
arrangerat flera resor i ett samarbete med Inner Perceptions - en 

skola för intuitiv utveckling. 
 

Med en fantastisk retreatanläggning i vacker natur nära havet i 
den pittoreska lilla staden Kona på Big Island. 

Biyunakademin och Fan Xiulan har ju undervisat och utbildat 
instruktörer i USA under många år bland annat just här på 

Hawaii, så vi känner ön väl och har ett fint kontaktnät för våra 
arrangemang. 

 
Detta blir en exklusiv resa för ca 10 deltagare, vilket ger dig en 

mycket familjär känsla med Fan Xiulan, som förutom att hon lär 
oss Fredskraften qigong också kommer att ge initieringar och 

fördjupningar i stilla qigong. 

Så är du redo att ställa din inre kompass västerut, kan vi 
erbjuda dig en unik fantastisk hälsoresa i en exklusiv liten 

grupp till fantastiska Hawaii! Din anmälan behöver vi snarast för att säkra din plats. Kontakta oss på 
info@biyun.se  eller Niko Nygren 070-66 97 370.  

 
Reseprogrammet finner du nedan. 

(Resedatum prel. 17/11 - 1/12, Flygbiljett ca 10000 kr + 29 890 kr för resan). 
Många Vänliga Hälsningar Niko Nygren - Biyunakademin 



 

Deltagare tidigare Hawaii-resor November 2018 & April 2019 

• Resans plus: Boendet på Kuala Farm, mycket stark och energigivande plats att bo på. 
-Bekantskapen med Carole, Gwen, Illona och Gisela på Kaula Farm. De kommer att finnas  
med mig här hemma. 
 

-Moxa utbildningen teoretisk och praktiskt. De gemensamma  meditationerna.  
Fan Xiulans föreläsningar.  
 

-Bad och snorklings möjligheter då vi kom till stränderna. 
 

-Peace Power Qi Gong. 
 

-Fått lära mig1:a Work shopen med bl.a. Moxa och träffa personerna som var med där. 
 

.-Påskgudstjänsten med musik och meditation och firandet därefter. 
 

-Minnesceremonin Annandag Påsk för Ralph inne i huset. 
 

-Utflykten till Puuhouua O´Honaunau och City of refuge. 
 

-Helt magiskt med meditationen vid lunchbordet samt Vattenceremonin! 
-Meditationen vid Heiau. 
 

-Utflykten till kaffeplantagen med dess underbara park och utsikten vid kaffeprovningen. 
 

-Utflykten till Akaka Falls och Kahuna 
Falls samt sandstranden därefter. Underbar 
natur och växtlighet på resan till Akaka 
Falls. Jakarandaträden !!! 
 

-Besöket på Hilton hotellet med delfiner, 
härliga parkområden med fina växter, 
statyer etc. 
 

• Jag har i ca 1,5 år, minst haft problem med 
min mage. Min mage verkar nu fungera  så 
jag fick ut allt jag förväntade mig. Mycket 
och utmärkt hjälp av Fan Xiulan och Niko 
ingick. 
 
 

-Besök i den lokala kyrkan ingick även. Det 
var en upplevelse. Det var som om vi var 
tillbaka i USA minst 50 år. Något jag inte 
vill vara utan. 
 
 

-Att kunna hälsa på lokalbefolkningen och 
även umgås med dem var en upplevelse. De 
var även med på qi gongen på mornarna.                                                                  
                                                                                    Akaka falls, underbart naturreservat vi besöker i regnskogen 

• ”Först och främst vill jag tacka för en fantastisk resa och Fan Xiulans kurs i fredskraftens qi gong. 
Den är jättebra. 
 

-Att vara på Hawaii var otroligt skönt både för kropp och själ. Hawaii är verkligen ett paradis med 
underbar natur och magnifika stränder. 
 

-Att kursen hölls på Kona-farm bidrog till att energin var otroligt stark och personligen fick jag flera 
underbara andliga upplevelser och insikter.” 

• ”Supermysigt att åka på den här resan med Fan Laoshi! Och bra stöd från Niko. Boende: Tyckte Kaula 
farm var underbart! Bra rum med utsikt. Trädgården, de gemensamma utrymmena med böcker om Hawaii 

och ett överflöd av Guanyinstatyer. Mat: God mat!  
” Resan till Kona var välorganiserad och flöt på bra. Häftigt med blomsterkransar runt halsarna! 

Undervisningsrummet var toppen. Fredskraftens qigong mycket bra som vi har fortsatt att träna hemma. 
Ilona var bästa tänkbara på alla sätt. 


