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Overblik!

Nu kan du se her, 
hvordan du kan lære mere Qigong 

eller gøre Qigong med mig!
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Hvordan kan jeg gøre/lære Qigong? Når jeg køber, får jeg Når jeg har deltaget, kan jeg Når jeg har deltaget, må jeg

WebQigong
https://www.webqigong.dk

Du får varierende Qigong programmer, du kan gøre 
med mig som instruktør på skærmen.

Du vil kunne gøre daglig Qigong for at afspænde og 
afstresse krop og sind med mig på skærmen. 

Du kan gøre al den Qigong, du ønsker måske endda 
sammen med de andre i husstanden.

Qigong Practitioner Level 1 Kursus
Første level af den certificerede Qigong Instruktør 
uddannelse.
https://qigongacademy.dk/qigong-practitioner-basic-
level-1/

Du lærer det grundlæggende i Qigong og de 18 
Taichi Qigong Shibashi set 1 øvelser, som afspænder 
og styrker krop og sind.

Du kan have Qigong med dig allevegne; i haven, på 
stranden, i skoven, på ferien. 

Efter deltagelse på Qigong Practitioner Level 1 
kursus kan du deltage på Qigonginstruktør Trainee 
Level 2, som er anden del af den certificerede 
Qigong Instruktør uddannelse. 

Qigonginstruktør Trainee Level 2
Andet level af den certificerede Qigong Instruktør 
uddannelse.
https://qigongacademy.dk/qigonginstruktoer-trainee-
basic-level-2/

Du lærer hvad du har brug for til at kunne planlægge 
hold i Qigong for at kunne begynde at instruere i 
Qigong.
Du lærer flere Qigong former, så du kan undervise 
forskellige grupper af deltagere.
Du får Qigonginstruktør Trainee kolleger.

Efter Level 2 kan du begynde at undervise i Qigong. 
Du kan fx undervise i idrætsforening, aftenskole eller i 
træningscenter.

Du kan kalde dig Qigonginstruktør Trainee og du kan 
melde dig på Certificeret Qigong Instruktør Level 3, 
som er tredje og sidste del af den certificerede 
Qigong Instruktør uddannelse. 

Certificeret Qigong Instruktør – avanceret 
niveau – Level 3
Tredje og sidste level af den certificerede Qigong 
Instruktør uddannelse.
https://qigongacademy.dk/certificeret-qigong-
instruktoer-level-3/

Du lærer endnu mere om din rolle som instruktør.
Du lærer mere om Qigong og Daoismen samt 
Traditionel Kinesisk Medicin.
Du lærer om tranceinduktion og meditation.
Du lærer flere Qigong former.

Du kan undervise i mere avancerede Qigong 
programmer og langt mere varieret og avanceret. 
Du kan realisere dine idéer til Qigong hold og 
målgrupper. Fx Qigong på arbejdspladsen, Qigong 
for overvægtige, efterfødsels-Qigong og Qigong til 
stressede.

Du kan efter bestået certificering kalde dig –
Certificeret Qigong Instruktør ved Vibeke Fraling 
Qigong Academy, som tegn på høj faglighed.
Du kan nu deltage på certificeret Børne Qigong 
Instruktør uddannelse. 

Certificeret Børne Qigong Instruktør –
videreuddannelse
https://www.vibekefraling.dk/boerneqigong-
instruktoer-uddannelse/

Du lærer at undervise børn og familier i Qigong. 
Du lærer helt basale principper om barnets udvikling, 
sansemotorik, krop-, sind og ånd sammenhængen.
Du lærer at undervise efter æstetiske læreprocesser, 
hvor fortælling og sansemotorik spiller en afgørende 
rolle sammen. 

Efter certificering kan du undervise på hold i Børne 
Qigong og/eller Familie Qigong.
Du kan afholde små Qigong workshops for børn og 
familier.

Du kan efter bestået certificering kalde dig 
Certificeret Børne Qigong Instruktør ved Vibeke 
Fraling Qigong Academy, som tegn på høj faglighed.
Du kan nu være undervisningsassistent på Level 1-3 
af den certificerede Qigong Instruktør uddannelse.

Når du bare gerne vil gøre Qigong og lære mere:

https://www.webqigong.dk/
https://qigongacademy.dk/qigong-practitioner-basic-level-1/
https://qigongacademy.dk/qigonginstruktoer-trainee-basic-level-2/
https://qigongacademy.dk/certificeret-qigong-instruktoer-level-3/
https://www.vibekefraling.dk/boerneqigong-instruktoer-uddannelse/
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Hvordan kan jeg 
gøre/lære Qigong?

Når jeg køber, får jeg Når jeg har deltaget, 
kan jeg

Når jeg har deltaget, 
må jeg

Det består af Næste gang er Prisen er

WebQigong
https://www.webqigong.dk

Adgang til Qigong videoer, 
hvor jeg instruerer. Du kan 
vælge kortere og længere 
programmer, der har 
forskellige temaer.
Fx programmer for at lindre 
ondt i arme, skuldre, nakke 
og lænd og 
stressdæmpende, styrkende 
og familie Qigong er der 
også lidt af.

Gøre din daglige/jævnlige 
Qigong med mig på 
skærmen.

Du vil kunne gøre daglig 
Qigong for at afspænde og 
afstresse krop og sind.

Gøre al den Qigong du 
ønsker måske endda sammen 
med de andre i husstanden.

Videoer i varierende længde 
og med forskelligt tema.
Det er den daglige Qigong.

Der er løbende adgang. Du 
kan melde dig til når som 
helst.

Pr. måned 79 kr.
Den første måned koster 0 kr.
WebQigong er et 
abonnement og fortsætter 
indtil det opsiges med 30 
dages varsel.
Hvis man ønsker at spare lidt:
3 måneder for 200 kr.
6 måneder for 400 kr.
Billigere for deltagere på 
Qigong Instruktør 
uddannelsens tre Level – det 
hører du om på mail efter 
kursus.

Qigong Workshop –
introduktion til Qigong
(Måske mest interessant 
for foreninger, skoler og 
virksomheder)

Halvanden times 
Qigongsession og en halv 
times spørgsmål. 
Qigong sessionen kan have 
et særligt fokus i forhold til 
målgruppe. 
Du får en skræddersyet 
Qigong  Workshop, som altid 
præsenteres med høj 
faglighed, humor og særligt 
fokus på dine deltagere. Jeg 
har altid øje for at give 
grundig instruktion, 
undervisning og altid med 
mulighed for individuel 
justering. 

Når du har deltaget i en 
Qigong Workshop vil du 
sandsynligvis kunne mærke 
hvor afslappet krop og sind 
bliver af Qigong.
Du vil fornemme en 
”summen af liv” og måske en 
kombination af at være 
”træt” og fuld af energi, som 
kommer af at være kommet 
helt ned i kroppen. Samtidig 
vil du formentlig også kunne 
mærke hvor vel tilpas og 
glad, man bliver. 
Man bliver nærmest lykkelig. 

Efter Qigong Workshoppen 
kan du altid kontakte mig 
med spørgsmål. 

Halvanden times Qigong 
session med en halv times 
spørgsmål. 
Ifør dig tøj du kan røre dig i. 
Husk gerne en drikkeflaske 
med vand. Snup gerne et 
stykke frugt bagefter.
Qigong er primært stående 
øvelser med enkelte gående 
øvelser til variation. 
Du vil sikkert blive overrasket 
over både hvor meget du kan 
holde til at stå og hvor 
krævende disse blide og 
rolige bevægelser er.

Qigong Workshops 
arrangerer vi sammen. Du 
kontakter mig med en idé og 
et par datoer og så finder vi 
ud af det. 

To timers Qigong Workshop 
Grundpris 8.000 kr. ex. 
moms.
Kørsel og Bro kommer oveni.

Lidt mere information og lidt flere emner:

https://www.webqigong.dk/
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Hvordan kan jeg 
gøre/lære Qigong?

Når jeg køber, får jeg Når jeg har deltaget, 
kan jeg

Når jeg har deltaget, 
må jeg

Det består af Næste gang er Prisen er

Qigong Practitioner 
Level 1 Kursus
Første level af den 
certificerede Qigong 
Instruktør uddannelse.
https://qigongacademy.dk/qi
gong-practitioner-basic-level-
1/

Du får undervisning i og om 
Basis Qigong samt Taichi
Qigong Shibashi set 1, som 
er 18 øvelser, der afspænder 
og styrker krop og sind. Du 
får 10 ugers mail serie, som 
støtte til din indlæring og 
hjælper dig med at indøve 
vanen med at gøre Qigong 
javnligt. 

Gøre Qigong hvor du end er, 
jeg nyder jo Taichi Qigong 
Shibashi set 1 ved stranden fx
Du kan med dette set over 
tid afspænde selv gamle 
”kroniske” spændinger, så 
energien frigives i kroppen 
og du får mere energi og 
overskud. Og så giver Taichi
Qigong Shibashi set 1 bare 
sådan en boblende 
fornemmelse af glæde i hele 
kroppen.
Det var dette set, jeg blev 
rask efter stress og 
fibromyalgi med.

Gøre lige så meget Taichi
Qigong Shibashi, som du 
ønsker. Når og hvor som 
helst og du er uafhængig af 
internet, videoer og E-bøger, 
når du har lært øvelserne. 
Dermed kan du opleve den 
frihed, det giver fx at tage 
Qigong med på ferien 
uanset, hvor du skal hen. 
Eller bare i haven, i skoven 
eller på stranden. 

Qigong Practitioner Level 1 
Kurset består af 2 
kursusdage, hvor du 
detaljeret lærer både basis i 
Qigong samt de 18 øvelser i 
Taichi Qigong Shibashi set 1.
Desuden lærer du de 
grundlæggende tanker i 
Qigong og i Daoismen, som 
er det filosofiske grundlag. 
Alt hvad der er af teori og 
praksis er nøje beskrevet i E-
bogen på ca. 120 A4 sider. 
Der er desuden ca. 4 timers 
video med den væsentligste 
teori gennemgået og dertil 6 
timers video med Qigong 
øvelser til kurset. Alle øvelser 
til 
Qigong Practitioner Level 1 
er beskrevet i E-bog og 
videofilmet, som støtte til din 
indlæring. 

Næste Qigong Practitioner 
16+17/3-2019

Der er max 8 pladser på 
dette Level. 

Normal pris:
4.497 kr

Ratebetaling mulig.

https://qigongacademy.dk/qigong-practitioner-basic-level-1/
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Hvordan kan jeg 
gøre/lære Qigong?

Når jeg køber, får jeg Når jeg har deltaget, 
kan jeg

Når jeg har deltaget, 
må jeg

Det består af Næste gang er Prisen er

Qigonginstruktør 
Trainee Level 2
Andet level af den 
certificerede Qigong 
Instruktør uddannelse.
https://qigongacademy.dk/qi
gonginstruktoer-trainee-
basic-level-2/

Du lærer hvad du har brug 
for til at kunne begynde at 
instruere i Qigong.
Du lærer om det at være 
underviser, planlægning af 
hold, en sæson og en 
session. Du lærer flere 
forskellige Qigong former, så 
du kan undervise forskellige 
grupper af deltagere. 
Du kommer i en 
Facebookgruppe med dine 
holdkammerater, hvor I og 
jeg kan være 
sparringspartnere på vores 
fælles Qigong projekt. Du får 
hermed partnere at gøre din 
Qigong praksis med og 
kolleger til din Qigong 
instruktørpraksis og du får et 
netværk, som nærmest 
fungerer som din Qigong 
familie.

Efter Level 2 kan du begynde 
at undervise i Qigong. Du 
kan fx undervise i 
idrætsforening, aftenskole 
eller i træningscenter.
Du kan også tage ud i firmaer 
og undervise i arbejdstiden, 
eller på plejecenter og 
undervise beboere og 
personale. Du kan undervise 
stresssygemeldte i Qigong 
via kommunen. Jeg har 
instruktører, der har fokus på 
efterfødselsQigong, Qigong 
til overvægtige kvinder, 
kontoransatte, stressramte, 
gymnasielærere osv. Kun din 
fantasi sætter 
begrænsningen. Jeg lærer 
dig et redskab til at 
konkretisere en ide, så du 
kan realisere den. 

Du må begynde at have hold 
i Qigong og kalde dig 
Qigonginstruktør Trainee.
Du kan få dit navn og dine 
kontaktoplysninger på min 
hjemmeside.

Qigonginstruktør Trainee 
Level 2 kurset består af fire 
kursus dage, 4 x 2 timers 
spørgetime kombineret med 
uddybende undervisning 
efter kursusdagene.
Desuden kommer du in en 
Facebook gruppe, hvor jeg 
og de andre er dine 
sparringspartnere og hvor du 
kan aftale fælles 
træningsgange, som kan 
foregå live eller online. 
Al teori er beskrevet i de to 
E-bøger på i alt knap 200 
sider A4. Alle øvelser er på 
video, så du altid kan gå 
tilbage til materialet og blive 
klogere på øvelserne. 
Jeg bistår dig i ideudvikling 
og sparring også efter kurset 
er afsluttet. 

Næste Qigonginstruktør 
Trainee Level 2 13+14/4 samt 
27+28/4-2019.

Der er max 12 pladser på 
dette Level. De 10 er allerede 
taget.

Normal pris:
9.997 kr.

Ratebetaling mulig.

https://qigongacademy.dk/qigonginstruktoer-trainee-basic-level-2/
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Hvordan kan jeg 
gøre/lære Qigong?

Når jeg køber, får jeg Når jeg har deltaget, 
kan jeg

Når jeg har deltaget, 
må jeg

Det består af Næste gang er Prisen er

Certificeret Qigong 
Instruktør – avanceret 
niveau – Level 3
Tredje og sidste level af den 
certificerede Qigong 
Instruktør uddannelse.
https://qigongacademy.dk/c
ertificeret-qigong-instruktoer-
level-3/

Du lærer endnu mere om at 
være instruktør og underviser 
og din rolle som instruktør. 
Du lærer om Traditionel 
kinesisk medicins fem 
elementer og disses 
indflydelse på krop og sind 
forbindelsen. Du lærer endnu 
mere om Qigong og 
Daoismen og det teoretiske 
fundament for Qigong 
bevægelserne. Du lærer om 
at guide meditative øvelser 
og hvordan du anvender dit 
sprog optimalt i denne 
sammenhæng. Du lærer 
øvelser, som er særligt 
velegnede til det meditative 
og du lærer at sætte et 
varieret og avanceret 
program sammen med det 
nu store udvalg øvelser du 
har. 
Du skriver en opgave med 
teori og øvelser baseret på 
40 minutters Qigong 
program, som du kan 
målrette præcis den 
målgruppe, der interesserer 
dig. Når opgaven er 
godkendt filmer du dig selv 
instruere i dit program. Når 
denne er godkendt er du 
certificeret.
Også her kommer du i en 
Facebook gruppe, og det er 
oftest denne gruppe, som for 
alvor bliver din Qigong 
familie. 

Du kan nu i endnu højere 
grad målrette din 
undervisning til særlige 
målgrupper og behov. 
Du har en endnu bedre base 
at stå på som instruktør, så 
du kan møde dine deltagere 
endnu mere specifikt på de 
behov, de måtte have. 
Du kan som certificeret 
Qigong instruktør med segl 
og stempel fra Vibeke Fraling 
Qigong Academy synliggøre 
høj faglighed og seriøsitet. 

Ved bestået certificering må 
du kalde dig certificeret 
Qigong Instruktør ved Vibeke 
Fraling Qigong Academy og 
dermed har du høj faglighed 
og seriøsitet i ryggen.
Du må anvende det billede 
du modtager med segl til 
sociale medier på alle dine 
sociale medier og du må 
sætte det på en evt. 
hjemmeside, visitkort og 
lignende.
Du kan få dit billede og dine 
kontaktoplysninger på min 
hjemmeside under 
certificerede Qigong 
Instruktører og jeg vil henvise 
til dig, ved henvendelser fra 
Qigong interesserede i dit 
lokalområde. 

Efter certificering kan du 
deltage på videreuddannelse 
til Certificeret Børne Qigong 
Instruktør og du kan deltage i 
Master Classes. 

Certificeret Qigong Instruktør 
avanceret Level 3 kurset 
består af 2x 3,5 dages kursus 
samt 2x 2 timers spørgetime 
med undervisning. 
Certificeringsopgave og 
certificeringsfilm. Individuel 
feedback på opgave og 
video, når begge er 
godkendt. Certificerings-
højtidelighed med fælles 
spisning.
Der er 234 A4 siders teori og 
6 timers videomateriale til at 
supplere kursusdagene. 
Efter certificering lukkes du 
ind i en Facebook gruppe for 
de certificerede Qigong 
Instruktører fra samme 
uddannelse som dig. Jeg er 
stadig del af gruppen 
ligesom før så du nu har et 
endnu større Qigong netværk 
og endnu flere Qigong 
kolleger. 

Næste Certificeret Qigong 
Instruktør avanceret Level 3 
er 6-9/6-19 torsdag kl. 
17.00-21.30 samt fredag, 
lørdag kl. 9.00-16.30 og 
søndag kl. 9.00-16.00
Den anden weekend er 15-
18/8 – 2019 samme tider.
Opgaveaflevering bliver i 
perioden 23/9 Kl. 12.00 –
27/9 kl. 12.00. Efter 
godkendelse af opgave 
filmes certificeringsvideo.
Certificeringsvideo afleveres i 
perioden 1/10 kl. 12.00 –
7/10 kl. 12.00. Feedback på 
opgave og video aftales 
individuelt. Den foregår via 
Skype eller tilsvarende
Certificeringshøjtidelighed 
25/10-19 kl. 17.30-21.00 
udlevering af Certifikater og 
vi drikker et glas bobler inden 
vi går ud og spiser sammen. 
(Spisning er ikke inkluderet i 
prisen).

Der er max 12 pladser på 
dette Level i 2019. De 7 er 
taget allerede. 

Normal Pris 
14.997 kr.

Ratebetaling mulig.

https://qigongacademy.dk/certificeret-qigong-instruktoer-level-3/
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Hvordan kan jeg 
gøre/lære Qigong?

Når jeg køber, får jeg Når jeg har deltaget, 
kan jeg

Når jeg har deltaget, 
må jeg

Det består af Næste gang er Prisen er

Certificeret Børne 
Qigong Instruktør –
videreuddannelse
https://www.vibekefraling.dk/
boerneqigong-instruktoer-
uddannelse/

På certificeret Børne Qigong 
Instruktør uddannelsen lærer 
du at undervise børn og 
familier i Qigong. Du lærer 
helt basale principper om 
barnets udvikling, psyko-
emotionel udvikling, 
sansemotorik, krop-, sind og 
ånd sammenhængen i en 
spirituel forståelse, om 
spejling samt om det at 
undervise efter æstetiske 
læreprocesser, hvor 
fortælling og sansemotorik 
spiller en afgørende rolle 
sammen. 
Du filmer en 
certificeringsvideo, hvor du 
instruerer Børn og/eller 
familier i Børne Qigong i 10-
15 minutter.
Du kommer ind i en 
Facebook gruppe med dine 
holdkammerater, hvor der er 
sparring og idéudveksling. 
Jeg er naturligvis også en del 
af gruppen her. 

Når videoen er godkendt og 
du har fået din individuelle 
feedback er du certificeret 
Børne Qigong Instruktør. 
Efter certificering kan du 
undervise på hold i Børne 
Qigong og/eller Familie 
Qigong.
Du kan afholde små Qigong 
workshops for børn og 
familier.

Efter certificering kan du 
kalde dig Certificeret Børne 
Qigong Instruktør ved Vibeke 
Fraling Qigong Academy 
som tegn på høj faglighed og 
seriøsitet. 
Efter certificering er det 
muligt at købe franchise i 
konceptet om Qigong ud i 
daginstitutioner, skoler og 
ungdoms-uddannelser. Dette 
hører du mere om på 
uddannelsen. 
Efter certificering kan du 
deltage som 
undervisningsassistent på 
Qigong Instruktør 
uddannelsens 3 level efter 
aftale med Vibeke.

Uddannelsen består af 3 
kursusdage samt 2 timers 
spørgetime med 
undervisning. 
Certificeringsvideo og 
individuel feedback.
Der er 10 nye øvelser knyttet 
til denne uddannelse, 
desuden er alle de kendte 
øvelser konverterede til 
Børne Qigong øvelser i den 
ene af de tre tilhørende E-
bøger. De to Teori E-bøger 
rummer 153 A4 siders teori.
De nye øvelser er videofilmet 
og ligger til din fordybelse 
efter kurset. 

Næste Børne Qigong 
Instruktøruddannelse er 3-
5/1-2020.
Certificeringsvideo afleveres 
højst to uger efter 
spørgetimen efter 
kursusdagene. Feedback 
aftales individuelt med 
Vibeke.

Der er max 10 pladser på 
denne uddannelse i 2020.

Normal pris er 7.997 kr.

Ratebetaling mulig.

https://www.vibekefraling.dk/boerneqigong-instruktoer-uddannelse/


Vibeke Fraling - Qigong Academy - kontakt@vibekefraling.dk - TEL + 45 28 83 07 13 - CVR 21 61 26 85

Hvordan kan jeg 
gøre/lære Qigong?

Når jeg køber, får jeg Når jeg har deltaget, 
kan jeg

Når jeg har deltaget, 
må jeg

Det består af Næste gang er Prisen er

MasterClass
https://qigongacademy.dk/m
asterclass-qigong/

På Masterclass får du 
genopfrisket din viden, du får 
pudset den af og forfinet 
den.
Du vil lære om et tema eller 
en ny form/serie i Qigong 
afhængigt af hvad Vibeke 
Fraling Qigong Academy 
byder ud. 
Det kan være Kejserens 
foryngende øvelser – 17 
øvelser.
Eller Ba Duan Jin – de otte 
brokade øvelser – 8 øvelser
Eller Sexual Qigong – som er 
fokus på teori og øvelser, 
som beriger samlivet ikke 
blot seksuelt, men også 
spirituelt. 

Efter MasterClass må du 
integrere din nye viden først i 
din egen personlige Qigong 
praksis. 

Når du har fået det nye lidt 
”under huden” kan du 
integrere det nye i din 
Qigong undervisnings 
praksis.

Masterclass varierer i længde. 
Men den er altid både 
kursusdag/-e og en 
spørgetime med 
undervisning. Der vil altid 
være teorimateriale i form af 
E-bog til og der vil også være 
videomateriale. 

Endnu ingen offentliggjort 
MasterClass for 2019 eller 
2020.

Afhænger af varighed.

Ratebetaling mulig.

https://qigongacademy.dk/masterclass-qigong/
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Hvordan kan jeg 
gøre/lære Qigong?

Når jeg køber, får jeg Når jeg har deltaget, 
kan jeg

Når jeg har deltaget, 
må jeg

Det består af Næste gang er Prisen er

Meditation – Ballonen
https://vibekefraling.simplero
.com/purchase/74241-
Ballonen-Qigong-
Aandedraetsmeditation

En meditation på elleve 
minutter med fokus på 
åndedrættet.
Åndedrættet er vejen til 
afstressning samt afspænding 
af krop og sind.
Du lærer en simpel teknik og 
visualisering til at hjælpe dig 
med at trække vejret mest 
hensigtsmæssigt. 
Denne vejrtrækning vil 
hjælpe dig med at ilte 
kroppen bedre, hvilket 
standser aldringsprocessen 
og bedrer immunforsvaret. 
Desuden er den designet til 
at kunne bruges til at falde i 
søvn til, da det er et problem 
for mange at falde i søvn. 

Du vil sikkert hurtigt få 
teknikken og min stemme ind 
i hovedet. Derved kan du 
blot ved at tænke på 
meditationen gøre dette 
dybe åndedrag og blot tre af 
disse ad gangen spredt over 
din dag, vil markant nedsætte 
dit stressniveau. 

Du må lytte til den 
ubegrænset – dog ikke når 
du skal køre bil og arbejde.

Du modtager et link til en 
lydfil, som du kan downloade 
og afspille på alle digitale 
afspilningsenheder. 

Du modtager den via mail 
umiddelbart efter betaling. 

30 kr. inkl. moms.

Meditation –
Lattermeditation
https://vibekefraling.simplero
.com/purchase/81776-
Lattermeditation

En meditation på 16 minutter 
med 4 minutters introduktion.
Lattermeditation er en 
anderledes form for 
meditation. 
Du får både afspændt krop 
og sind og du får givet slip 
på en masse spændinger. 
Når du ler, sådan helt 
hjerteligt med hoppende 
mave, så slippes stress meget 
effekivt. Det kan føles lidt 
skørt til at starte med, men 
når du overgiver dig og giver 
slip både på tanker og krop 
og bare ler, så fyldes du af 
god energi og lethed. Det 
efterlader dig i en naturligt 
løftet tilstand, hvor kroppen 
er fuld af naturlige 
opløftende endorfiner, længe 
efter!

Du vil helt sikkert se verden i 
et andet lys efter denne 
meditation. Det er umuligt at 
være lige så bekymret og det 
er umuligt at tage sig selv 
lige så alvorligt som før. Og 
det skal forstås på den bedst 
tænkelige måde.

Vi har godt af at se lidt lyst 
og let på livet af og til og en 
god omgang latter, hvor 
mavemusklerne bliver helt 
ømme – det er sund motion 
for krop, sind og sjæl!

Du må lytte til den 
ubegrænset – dog ikke når 
du skal køre bil og arbejde.

Du modtager et link til en 
lydfil, som du kan downloade 
og afspille på alle digitale 
afspilningsenheder. 

Du modtager den via mail 
umiddelbart efter betaling. 

30 kr. inkl. moms.

https://vibekefraling.simplero.com/purchase/74241-Ballonen-Qigong-Aandedraetsmeditation
https://vibekefraling.simplero.com/purchase/81776-Lattermeditation

