Stilla Qi Gong instruktörskurs
med Grandmaster Fan Xiulan
8-9/5 ONLINE/Stockholm
Är du redan Jichu Gong instruktör i Biyunmetoden är du berättigad att lära ut
efter att ha genomgått denna kurs.
Om du gick grundkursen i meditation med Grandmaster Fan Xiulan Mars-2021
så är du också välkommen på denna kurs och är berättigad att lära ut om du har
gått eller också går fem elementens visdomsmetod och TKM-teori.
Meditation har blivit oerhört populärt på senare år. Nu ger vi dig en möjlighet
den 8-9/5, att bli stilla qigong/meditationslärare
Anmäl dig nu, begränsat antal fysiska platser vid Biyunakademin i Stockholm/
Solna!
Biyunmetodens grundare Fan Xiulan har förmågan att
kunna förmedla upplevelsen av fördjupad stillhet,
detta bygger på vissa grundläggande livsprinciper och
de olika tillstånden av stillhet. På kursen guidar Fan
laoshi oss in i dessa tillstånd.
Detta är som alla kan förstå en kurs på mycket hög
nivå som ger dig möjlighet att höja din förmåga – till en
äkta kvalitet av stillhet. Naturen är i förändring, alltet
är i förändring och vi människor behöver också
förändras för att kunna verka i samklang med naturen,
det är vad vi kan kalla den nya vetenskapen.
Du får här möjligheten att ta emot o tillägna sig denna
nya kraft och transformera och väcka de högsta
förmågor som ligger vilande i vårt inre, undervisningen öppnar potentialen att
förmedla detta till andra.Ta tillvara på de gåvor att vara född till denna jord
innebär I tidigare metoder har instruktörerna sysselsatt sig med att rensa och
avlägsna elevernas fysiska problem, men det räcker inte, nu kan vi också hjälpa
eleverna att också öppna sina medvetanden och själskraft.
Låt oss väcka människor och hjälpa dem att ta fram de djupare liggande intuitiva

förmågorna, det räcker inte med bara kroppen - själen måste också med. Det är
den stillhet som människor, naturen, ja alla behöver.
Forskning på området stillhet och mindfulness har blivit
mycket populärt på senare tid, det illustreras av att bl.a.
en Nobelpristagare i medicin i sin forskning också påvisat
att stillhetsutövning kan förlänga cellernas livslängd.
Nu får du en unik möjlighet att lära dig för en mästare.
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: Lör 10-18, Sön 10-17
Pris: 3 000 kr. Repetition: 1 500 kr. (Inga andra rabatter
på instruktörskurs)

Anmäl dig genom att betala för kursen enligt nedan:
-Via paypal med följande länk: https://sowl.co/Djdxu 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 plusgiro-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 "Stilla QI Gonginstruktör" +
emailadress.
Zoomlänk till föreläsningen skickas ut senast dagen innan 7/5 per e-mail.
Läs här för allmän information om våra online kurser: http://biyun.se/allmantangaende-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!
Biyunakademins Hälsocenter
Johan Enbergs väg 20, 171 61 Solna (T-Västra Skogen, 50 rakt ut från
tunnelbaneutgången). 08-526 94 111
info@biyun.se www.biyun.se

