
Qigong workshop “Harmonieën”! 

Met Martin Wessels  

Zaterdag 27 augustus 2022 van 10:30 tot 16:00 uur 

Ruimte voor Balans | Potsweg 15 b | Enschede 

De Harmonie - geschiedenis. 
Een heel populair geworden meditatieve 5 elementen/fasen bewegingsreeks is de "Harmonie". 
In 1986 kwam ik ergens in Duitsland een boekje tegen van het Duitse echtpaar Barbara en Klaus 
Moegling. Het boekje heette "Sanfte Körpererfahrung" en één van de hierin beschreven oefeningen 
was de Harmonie. Beoefening van de Harmonie is een prachtige manier om de aard van de 
energetische stromingen in de natuur en in onszelf te leren voelen en begrijpen en is ook 
buitengewoon ont-stressend! 
 
Eén van de schrijvers van het boek: 
Deze meditatieve bewegingsreeks kan, als je het werkelijk wilt, iets wonderschoons voor je zijn. 
De Harmonie is als een geschenk dat je aan iemand kunt aanbieden van wie je erg veel houdt. 
Het is een mooier geschenk dat welk consumentenartikel dan ook! 
De Harmonie heeft gevoelskwaliteiten in zich die door geen videofilm, geen slof sigaretten of een 
politieroman aan de dag kan worden gelegd. Het is als een boeket bloemen dat nooit verwelkt als je 
haar bewegingen regelmatig beleeft en onderhoud. 
(Ondertussen beoefen ik de deze vorm al ruim 35 jaar zeer regelmatig en voel de waarde ervan keer 
op keer....MW) 
 
Heel veel mogelijkheden. 
Zonder dat er iets wezenlijks aan de basisvorm verandert komen er deze dag heel erg verrassende en 
soms heel subtiele variaties en daarmee gepaarde gevoelsbelevingen aan de oppervlakte! 
Optisch gezien kunnen ze op elkaar lijken terwijl de innerlijke beleving toch erg kan verschillen. 
Naast het feit dat de Harmonie op een heel kleine ruimte kan worden uitgevoerd kan hij bijvoorbeeld 
ook zittend, naar 4 windrichtingen en/of als loopoefening worden gedaan! 
 
Iedereen kan deelnemen. 
Iedereen is welkom, de drempel is laag, de oefenstof is eenvoudig en geschikt voor zowel leek, 
beginner als gevorderde. 
 
Docenten. 
Voor lesgevers die op zoek zijn naar nieuwe input en inspiratie is deze dag zeker ook interessant! 
 
Wanneer: Zaterdag 27 augustus 2022 van 10:30 tot 16:00 uur. 
Waar: Ruimte voor Balans, Potsweg 15b, Enschede www.ruimtevoorbalans.nl 
Kosten: € 80.- Inclusief koffie/thee, hapje & sapje en cursusmateriaal (neem zelf je lunch mee) 
Aanmelden: via e-mail info@chichoice.nl of via 06-54281267 (Martin Wessels). 
 
Het verschuldigde bedrag s.v.p. overmaken op bankrekeningnummer NL02ABNA 0424820269 
(ABN/AMRO) t.n.v. Chi Choice Enschede. 
(Contant betalen tijdens de workshop mag ook) 

Website: www.chichoice.nl 
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