
 
 

Inspirationskväll Torsdag 15/4 kl 18-21 
"DEN INRE VÄGLEDNINGEN" 
GRANDMASTER FAN XIULAN 

 

 
 

Inre vägledning för livets olika skeden och utmaningar är något vi alla 
behöver speciellt i tider av kris av och när hälsan vacklar.  Den kinesiska 

visdoms- och hälso-traditionen har en flertusenårig 
historia av hur denna inre kontakt kan tas och 
förstärkas. När den inre vägledningen etableras och 
fördjupas, blir vår förståelse av oss själva och av världen 
sedda i ett nytt ljus och lösningar på inre och yttre 
konflikter, samt att placera vår hälsa och livskvalitet på 
en säker grund blir lätt och självklart. 
 
I de gamla kinesiska livsåskådningarna finns visdom för 
den moderne sökaren efter insikt, hälsa och livskvalitet, 
Fan Xiulan som mött och lärt för de allra främsta allt 
ifrån den legendariske abboten De Chan på 

Shaolintemplet, taoistiska stormästare till mästarläkare i den kinesiska 
medicinska traditionen,  delar denna kväll med sig av praktiska redskap för 
hur du etablerar en gedigen inre vägledning och aktiverar din egen inre 
läkare! 

Missa inte detta! 
 
 
 



 
Under kvällen: 

 

*Wai Qi överföring =kraftladdning med Fan Xiulan!  
*Vi mediterar till inspirerad musik i stillhet (speciell 

meditationsövning).   
*Råd och övningar för hälsa och insikt 

 
Plats: ONLINE via Zoom eller på plats vid Biyunakademins Hälsocenter, Johan 
Enbergs väg 20, 171 61 Solna. T-Västra skogen, 7 min från T-centralen & 50 m 
rakt ut från tunnelbaneutgången). (max 8 personer på plats). 
 
Tid:  Tors 15/4 kl 18-21.00. 
  
Kostnad: Föredrag 150 kr eller gratis för medlemmar i Biyunakademins 
Hälsocenter. Bli medlem 2021 och få tre Biyun tetermosar i finaste glas (värde 
390 kr) 
                                                    
Anmäl dig genom att betala för kursen enligt nedan: 
-Via paypal med följande länk: https://sowl.co/bemZ5f 
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 "inre vägledningen" + 
emailadress.  
 
Zoomlänk till föreläsningen skickas ut senast dagen innan 14/4 per e-mail. 
 
 Läs här för allmän information om våra online 
kurser: http://biyun.se/allmant-angaende-deltagande-pa-internet/ 
 
Anmälan är bindande. Moms är inkluderat i alla priser. 

Vid sen anmälan eller förfrågan kontakta Biyunakademins Hälsocenter 
på  info@biyun.se, 08-526 94 111. 

 

Hjärtligt Välkomna! 
 

           
 


