Råå kraft & hälsa, Proholistic AB

23 september 2021

WORKSHOPS
Rörelsedynamik | Stress | Smärta | Aktiv återhämtning

Lärare
Tobias Wattman Lundstig
Psykisk/fysisk hälsoterapeut
Utbildad inom kiropraktik,
strukturell osteopati,
bio/neuromekanisk terapi.
Master grad inom
energimedicin, NVCkommunikation, utbildare,
föreläsare.

Plats och tid
Råå kraft & hälsas privata klinik
för utveckling, träning & hälsa
Adress: Kronan H1-H8.
(Hus H4) 2 trappor
Tid: 09:00-17:30 Lör+Sön
Datum: se bokning på
hemsidan: www.raakraft.nu
Avgift: 3200kr
Repetitionsavgift: 1800kr
Pensionär/långtidssjukskriven/
studerande på heltid 1800kr

Betalning &
anmälan
Betalning sker till:
Proholistic AB.
BG: 447-4938.
Swish: 123 259 4919

Med Qi Gong
Två dagars workshop (lördag-söndag) i ”Med Qi Gong” för att
stimulera och sätta i gång självläkande processer, balansera
kroppens funktioner och stärka immunförsvaret.
Dessa dagar vänder sig till alla, oavsett ålder eller fysisk status,
som vill kunna påverka sin totala hälsa och påverka sitt
välbefinnande.
Detta är en s.k. holistisk personligt utvecklande friskvårdsterapi som den egna individen lär sig genom praktik på plats
genom att utföra fysiska och kognitiva övningar med mönster
för att direkt stärka den fysiska och mentala hälsan.
Terapiformen påverkar och stimulerar läkning, förändrar
obehag, smärta, skador, stress, sjukdom, ångest, cirkulation,
kortvarig problematik, kronisk problematik, låg energi,
depression, panikångest mm.

Betalningen märks med:
Med Qi Gong

Råå kraft & hälsa genom livet
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Dagarnas uppbyggnad
Dagarna består av praktik med träning och teori blandat med
meditation, pauser för reflektion och samtal för insikt i vad
som sker, vad det betyder, och hur man kan hantera och
påverka kroppens yttre och inre spänningar samt känslor.
Lättare lunch och fika finns på plats och ingår kostnadsfritt.

Information:
Metoden ”Med Qi Gong” lär
man sig uteslutande för att
stimulera sin hälsa och tillstånd av
välbefinnande i vardagen, i livet
och i helhet.

Efter helgen får man tillgång till en ljudfil med det inlärda
rörelsemönstret. Hela materialet med rörelserna finns också
att köpa i videoformat på webben om man så önskar.
Kom som du är, använd det du har, gör det du kan.

• Spänningsfrihet, avslappning

och följsamhet
• Harmoni och lugn
• Hälsa och välbefinnande
• Psykisk och fysisk balans
• Balansera energinivåer,

blodflöde och tryck
• Balansera rygg, leder, muskler

och nerver
• Återställer kroppens funktioner
• Lösa blockeringar
• Förebygger hälsoproblem
• Hjälper mage och tarm
• Hjälper hjärnan att balanseras

och varva ned
• Gå till roten med hälsa

Under dagarna tar man del av
och lär sig ett mycket kraftfullt
och värdefullt program, som kan
tillämpas såväl förebyggande
eller i rehabilitering med syfte att
skapa hälsosamt, positivt
välbefinnande i vardagen och
genom utmaningar i livet.
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