
          NNYYHHEEDDSSBBRREEVV  DDeecceemmbbeerr  22002211                                                                                              
 

   

 

 
Link til inspiration og øvelser lige til at følge: 

https://qigongsilke.dk/filmlink-1/ 

 

Følg os på FaceBook grupperne: 

Dragør Qigong & Tai Chi, samt Forfatter Monika L. Petersens bogudgivelser 

 

                                            Monika L. Petersen   26297151   mail@monika.one   www.monika.one   www.qigongsilke.dk 
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UNDERVISER - noget for dig? 

Der er kun få undervisere i Silkeøvelserne i den udgave, som I kender fra mig. Vi 

undervisere er oppe i årene. Vi har brug for arvtagere. Det ville være meget trist, 

hvis vore efterkommere ikke får mulighed for at stifte bekendtskab med denne 

virkningsfulde  Qigong serie. Der er så meget godt i denne serie. Derfor er det mit 

håb, at vi kan finde arvtagere, som har lyst til at videreformidle øvelserne. Der er 

allerede et par stykker, der har vist interesse. Måske du også har lyst til at inve-

stere ekstra opmærksom på øvelserne med henblik på at undervise? 

 

Tanken er at jeg laver et intensivt forløb. Man må forvente, at der skal trænes 

dagligt, eller næsten dagligt. Der vil ikke være ugentlig fællestræning. Hjemmear-

bejde er således et must. Der vil være dage, hvor vi samles i længere tid. Herefter 

skal der trænes hjemme til vi mødes til næste samling. Der vil cirka hver anden 

måned være samling 1-2 dage i træk. I gruppen vil øvelserne blive detaljedyrket. 

Nogen teori må påregnes. Man binder sig for et år. Der vil være betaling. Det vil 

blive et mindre hold.  

 

Hvad kræves der for at være med? 

Interesse, engagement, lyst og evne til at undervise og fordybe sig i stoffet. 

I sidste del af forløbet skal de enkelte deltagere på skift varetage undervisningen i 

gruppen. 

 

Der vil blive tale om en lukket gruppe således at forstå, at man tilmelder sig forlø-

bet, og når gruppen er sat lukkes for yderligere tilmelding.  

 

Ambitionen er ikke at blive Qigong mester. Ambitionen er at have glæden ved at 

undervise samt at være klædt på til at kunne undervise i serien, samt kende til 

den tilhørende teori. 
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