
Zhineng Qigong   

En medicinsk Qigong för alla  
Befria dig från negativ stress, få ny energi och stärk din självläkande förmåga! 

En träningsform för HELA människan. 

Låt Dig  inspireras av denna enkla, kraftfulla qigongmetod med 

härliga mjuka rörelser.  

 
Nästa kurs startar 3 februari 2020 

Helhetens Hus, Borås        Nivå 1 17.40 -18.40   &   Nivå 2 19-20.20 

 

VARMT VÄLKOMMEN! 
Hör gärna av dig om du har frågor.  

Träningen … 

➢ är perfekt om du helt enkelt vill ha en skön träning och en stunds sinnesro. 

➢ passar för dig som behöver konkreta redskap att ta till i vardagen, t ex för att   

slappna av i nacke och axlar, få en god kroppshållning,  kunna stå och gå på ett sätt 

som kroppen mår bra av eller för att lindra smärta. 

➢ ger ökad medvetenhet om andningens betydelse för din hälsa och hur du själv kan 

förbättra den och öka välbefinnandet! 

➢ balanserar kropp och sinne, hjälper oss att hitta tillbaka till det naturliga. 

stärker Qi = Livsenergin och sätter igång självläkande processer.  

Kroppen är fantastisk när den får chansen!  

 
Utförligare information ang kurserna, se nedan. 

Vill du läsa mera?     www.halsobryggan.se /www.qigongakademien.se                                                                                                 

http://www.halsobryggan.se/


Qigongstart måndag 3 februari 2020 

Lokal: Helhetens Hus, Göteborgsvägen 99 (Hus 6) Borås   

Gratis parkering utanför                                                                                                                         

Måndagar    17.40 - 18.40    Nivå 1 grund                                                                                                                              

Måndagar 19.00 – 20.20   Nivå 2 forts (minst en grundkurs på nivå 1 rekommenderas)  

Din investering: 1795:-   / 12 tillfällen                                                                                                                               

        

Anmäl helst via mail just nu eftersom hemsidan(www.hälsobryggan.se)         

är under omarbetning. 

OBS! skriv ditt namn, adress och mobilnummer direkt vid anmälan. 

Det går också bra att sms:a eller ringa. 

mail: info@halsobryggan.se                                                                                       

mobil: Carina 0706 - 81 71 88   Carola 0705-12 26 06                                                                                                      

Du får en bekräftelse på din anmälan med information. 

Just nu finns kurser på två nivåer 

Nivå 1 Lyft Upp Qi . Här lär du dig grunderna inom qigong och vi utgår från ett 
program som tar ca 20 minuter. Det är mjuka, sköna men också mycket kraftfulla 

rörelser som kan anpassas efter var och en.  

Nivå 2 Metoden För Kropp och Medvetande. Vi fortsätter att fördjupa 
kunskaperna och bygga vidare med ett längre (upp till en timma) och mer fysiskt 
krävande program. Fortfarande är fokus på att få igång cirkulationen, höja 
energinivån och balansera kroppen, men också att aktivera den självläkande 
förmågan. 

Välkommen! 
Carina & Carola 

Carina Norberg                                               Carola Hagberg                                                                                           
Diplomerad Qigonglärare 2006, Qigongterapeut          Diplomerad Qigonglärare 

och energimassör            sedan 2013  

                                                                                                                                                                                                                                            

Associerad ledare med Qigongakademien i Stockholm 

Certifierad Kommunikolog 

http://www.hälsobryggan.se/

