
Kom med på årets Meditations & Hälsoretreat! 
”Från mental intelligens till själslig energi” 

29-30 Juni 2019 i Nacka

Tollare Folkhögskola 

 (I vacker natur i sydöstra Stockholm) 

Biyun Retreat i Nacka med nytt innehåll 
Stillhetsutövning med nya Kvantmetoden 
och djupa inre upplevelser, initieringar, 

få en kvanthälsa kod. 

Vill du nå stillhet, få djupa insikter om dig själv och ladda dig med 
     positiv energi och kraft? 

 Då ska du följa med på Retreat med Fan Xiulan med 
 början den 29 Juni. 

Under retreaten kommer du få flera initieringar och energiöverföringar med Fan Xiulan i syfte att öppna 
för djupare kontakt med din inre visdom och intuition, samt råd och hjälp för din hälsa. Allt detta i 

vacker natur som inbjuder till träning och stillhet. 

Fan Xiulan, Biyunmetodens grundare, bjuder in dig till  meditationsretreat. Du får möjlighet att träna 
meditation i grupp med Fan Xiulans guidning. Det finns många möjligheter att koppla av på, men få har 

samma potential att låta dig utvecklas själsligt. 

Du kan under en helg koppla bort det vardagliga, ge dig en chans att bara vara här och nu. Glömma allt det där 
som kanske tynger dig som arbete, prestation, brådska och stress. Känn istället närvaron med naturen och 

kosmos livgivande kraft. 

Varför kan gamla problem, olika svårigheter, obalanserade känslor, stress, glömska, dålig sömn, smärta, 
sjukdomar etcetera hänga kvar och störa din förmåga att nå en djupare stillhet och kontakt med din intuitiva 

kapacitet? 
     Vill du komma i medveten kontakt med och samverka med kosmos stora energi? 

På denna retreat får du den rätta koden för att öka din kapacitet till själskontakt, att du inte kommit tillrätta 
med dessa problem kan betyda att du trots dina ansträngningar hittills inte kommit i kontakt med ditt inre 
grundmönster men med hjälp av denna speciella kvant-retreat kan du nå ett djupare tillstånd och med Fan 

Xiulans hjälp komma i kontakt med din ursprungskod. 

Resultat av detta kan vara, att du kan hämta ny information från kosmos till glädje för dig och dina närstående. 

Nu är det dags att - Vakna från dina gamla berättelser om problem till en ny och djupare verklighet! 



Detta är en semi-tyst retreat där du 
* får lära dig flera olika kraftfulla
stillhetsmetoder.
* får en hälso-kod.
* lär dig hur du kan arbeta med

energi överföring till andra.
* får nya redskap för intuitions-
utveckling.
* guidas och får energiöverföringar
av Fan Xiulan.

Välkommen! 
Fan Xiulan 

Biyunmetodens Grundare 

Tid: Meditationstreaten håller på 29 - 30/6:  
Lördag kl 10.00 – 20.00 till söndag kl 09.00 - 16.00. 

Kostnad: Kursavgift 1900 kr 

Kostnad för mat och boende tillkommer enligt följande: 
-Helpension i dubbelrum inkl. lö lunch-sön lunch: 1085 kr.

-Helpension i enkelrum inkl. lö lunch lunch:1460 kr.
-Tillägg logi från fredag 485 kr i dubbelrum, 820 kr i enkelrum. Tillägg lö frukost: 90 kr.

OBS! Kost och logi bokas till Biyunakademin senast 12/6. 

Om du ej bor på Tollare är kostnad för mat: 
 Lunch: 140 kr, middag: 180 kr. OBS! måste bokas senast 12/6 till Biyunakademin.

Plats: Tollare Folkhögskola, Nacka 1.5 mil söder om Stockholm. 

För frågor kontakta Biyunakademin: info@biyun.se 

Kursanmälan senast 12/6: Sätt in 300 kr plusgiro 601 87 34-1,  
betalningsmottagare Biyunakademin. 

Ange: ditt namn, adress, tel.nr och e-mail för kursbekräftelse på talongen. 
Skriv kursnamn, datum och om du önskar logi i dubbel eller enkelrum samt ev. matallergier. 

Anmälan är bindande. Moms är inkluderat i alla priser. 
(Vid ev. sjukanmälan och återbetalning dras 100 kr i adm.avgift). 

Ca 2 v före kursstart får du din bekräftelse på kursen och ytterligare 
information. När du är bekräftad kan du betala resterande kursavgift 

till vårt Plusgiro. 
Vid sen anmälan eller förfrågan ring Biyunakademins Hälsocenter 
på tel 08-526 94 111, Medlemmar i Föreningen Gröna Draken och 

Biyunakademins hälsocenter 2019 har 100 kr  
och pensionärer har 300 kr rabatt.  

_________________________________________________________________________ 

Biyunakademins Hälsocenter 

Johan Enbergs väg 20, 171 61 Solna  

(T-Västra Skogen, 50m rakt ut från tunnelbaneutgången). 

08-526 94 111info@biyun.se   www.biyun.se




