
Enda möjligheten till en  
Feng Shui workshop 

med Fan Xiulan  
 

20 Feb kl 10-17 

 

”FENG SHUI FÖR ÖKAD HÄLSA OCH FÖRSVARSKRAFT” 

 

Många har kommit i kontakt med begreppet Feng 

Shui på senare år och vår föreläsning om årets 

föreläsning om det nya kinesiska årets Feng Shui drar 

fulla hus varje gång master Fan Xiulan ger det. 

 

När du anmäler dig till denna kurs så får du också 

gratis tillgång till videoinspelning av Fan Xiulans 

föreläsning om det nya årets hälsofeng Shui i Oxens 

år som hölls 28/1. 

  

Feng Shui = Vind och Vatten, är en urgammal kunskap som kineserna har finslipat genom 

tusentals år. Förståelsen om naturen och hur man med den rätta kunskapen kan befrämja 

sin hälsa, välgång, välstånd, sina relationer, ja hela sitt liv, är i Kina en självklarhet.  

  

Få i Sverige kanske känner till att Fan Xiulan är en mycket uppskattad Feng Shui expert i 

sitt hemland. Jag kommer ihåg vid vårt första besök på Hainan hur ägaren för Holiday Inn 

under dess nybyggnation i Sanya kontaktade henne för en 

konsultation på plats i det pågående bygget, hur grundaren 

för ett av Brasiliens största Alternativcenter (Trigueirinho på 

Figueira) frågade henne till råds och hur kloster och abbotar 

lyssnat till hennes råd med stort intresse. Oräkneliga 

människor i Sverige och andra länder har genom åren fått 

hjälp av hennes djupa visdom på området. 

  

Lördagen den 20 februari får vi svenskar en unik 

workshop på området Feng Shui - Hälsa och 

Försvarskraft där hemma och i det yttre, kommer Fan 

Xiulan - professor i kinesisk medicin, förmedla sina 

insikter och visdomar från ett liv av Feng Shui med 

syftet att ge dig praktiska redskap i tider av stygg 

influensa, oro, isolering för att skapa positiva 

förutsättningar för ett hälsosamt liv, framför allt hur vi 

använder Feng Shui förståelsen för att stärka vår 

försvarskraft och påverka våra liv i positiv riktning, både 

vad gäller boende och våra relationer med naturen. 

   
Välkommen till en spännande dag i Feng Shui'ns 
tecken 

 



 

 

 

Plats: ONLINE via zoom eller vid Biyunakademins Hälsocenter, Johan Enbergs väg 20, 171 61 Solna. 
 
 
Tid:    Lö 20 feb kl 10-17. 
  
Pris: 900 kr (inga rabatter på endagskurs). 
 
Anmäl dig genom att betala för kursen enligt nedan: 

-Via paypal med följande länk: https://sowl.co/buUWWa 

samt skicka ett email (från samma email som du skriver in vid betalning) 

till info@biyun.se med ditt namn, adress och telefonnummer.  

- Det går också att betala till Biyunakademins pg-konto: 601 87 34-1(Eller med följande 

uppgifter om du betalar från Bank utanför Sverige: IBAN: SE97 9500 0099 6042 6018 

7341    BIC: NDEASESS) 

-Eller swisha till Biyunakademin: 123 621 62 61 och ange "Feng Shui 

workshop" + emailadress.  

 

 Läs här för allmän information om våra online kurser: http://biyun.se/allmant-angaende-

deltagande-pa-internet/ 


