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Hjärtats Qigong med Ingrid Frideborgsdotter

Workshopbeskrivning
Känner du dig stressad? Har svårt att andas/att sova? Liksom springer du efter livet och hinner inte 
med? Varmt välkommen då till Ingrid Frideborgsdotters Hjärtats Qigong som är en enkel och 
lättlärd qigongform för alla. Med långsamma meditativa rörelser och andning slår du om kroppen 
från stress till lugn och finner en inre harmoni.

Om Ingrid Frideborgsdotter

Ingrid Frideborgsdotter är sedan snart fem år vd för Heart & Hand - Isis Gudinnetempel. Hon är 
akupressör, qigonglärare, sexsibilitycoach, taomassör, tantrika och grundare av VivaVagina! 
behandlingen. Ingrid drivs av en längtan att få sig själv och andra att landa i sitt hjärta och få 
kontakt med sin kropp och samtidigt vara i kontakt med Gudinnan/Universum/Alltet. 

VivaVagina! PASSION GudinneCirkel för Kvinnor med Pure/Isis/Ingrid 
Frideborgsdotter 

Workshopbeskrivning
Längtar du Kvinna efter att känna dig fullt levande, passionerad, hungrig på allt vad livet kan ge? 
Kom då och smaka på vad en VivaVagina! GudinneCirkel kan innebära. Under workshopen får du 
lära dig en taoistisk övning för kvinnor för att få igång energiflödet i kroppen och det blir också en 
kort träning med rosenkvartsägg. Det finns ägg att köpa för 300 kronor, ta med ditt eget eller bara 
visualisera att du har ett ägg. Workshopen är helt trygg och du gör bara det som du vill göra.



Magisk Solotantra enbart för Män med Anaghan/ Thomas Laxvik 

Workshopbeskrivning
I mars 2008 fick jag under en meditation en Kundaliniresning. Ett energi-flow som har utvecklas i 
snart 11 år nu. Idag har jag tillgång till fantastisk sexuell njutning i hela kroppen när jag själv vill 
utan någon som helst fysisk aktivitet av något slag..!

Om Anaghan/Tomas Laxvik
Jag är en målare som bor i Sollefteå kommun sedan snart 40 år. Född i Sthlm 1953 men kände 
att det var dax att rymma från stan då krogarna låg alldeles för tätt där. Inga barn men Mitt-Zen 
kisse och jag bor ihop. År nästan gift med Ingrid Frideborgsdotter.

"Taste of being" med Karim Jori Sotala

Även minsta möjliga kontakt med hjärtat skapar en rörelse inuti som är helande. Denna inre
rörelse, som är expansiv till sin natur går att upptäcka och förstärka.  

”The beauty of truth is that the moment you hear the truth something inside you says yes. It is not 
an agreement of the mind, remember, it comes from your totality of your being. Every fiber of your 
being, every cell of your body, nods in tremendous joy, “Yes!” Osho

Integration Life Path med Igor Dzeba

Workshopbeskrivning

LPI står för Life Path Integration. Detta är ett grundläggande och grundande sätt som skapar en 
stabil bas för personlig utveckling. 



Ljudresa med Igor Dzeba 

Workshopbeskrivning

Den eviga energivibrationen upplyft från fotsulan till skinkan och sen via bålen till hjässan - inifrån.
Och den eviga medvetenhetregnet nersköljd från hjässan utifrån. Jag är bara spelare i din egen 
upplevelse, så Lev Upp! 

Om Igor Dzeba

Igor har kroatiskt ursprung och har levt hela sitt vuxna liv i Sverige. När han inte vägleder andra
människor lever han i ro och kärlek med sin familj. Han kan också ses dansa tango eller 
frigörande dans. Igor brinner också för att sprida andningspedagogiken i Sverige och 
internationellt 

Läkande magi – öppna upp till ditt inre flöde! med Irene Andersson

Workshopbeskrivning

Vill du bli mer intim med din livsenergi och beröra dig själv inifrån? Genom att rikta andningen
och uppmärksamhetentill olika punkter i ryggraden öppnar du upp för livskraften att flöda mer 
fritt. När det fysiska, andningen och medvetandet blir ett kan magi hända - subtilt, välgörande 
och upplyftande.

Om Irene Andersson

Irene Andersson är kroppsterapeut och qigonglärare med ”taoist sexual practice” som 
specialitet. Din bodycoach med
fokus på bäckenbotten och sexuell hälsa med Tao. Hon erbjuder kurser och föredrag, ger pelvic 
floor behandlingar och
är författare till böckerna ”Kvinnans Tao” & ”Mannens Tao”.



Upptäckande Beröring med Lasse Hedlin

Workshopbeskrivning

Du får möjlighet att möta dig själv när du möter andra genom lekfulla övningar med fokus på 
upptäckande beröring med närvaro, gränser och respekt.

Om Lasse Hedlin

Lasse Hedlin är Sexsibilitycoach, Sexsibilty Whole body massör, workshopledare och 
andningspedagog, har gått Samtyckeshjulet- utbildningen "Like a Pro". Lasse är aktiv med sin 
verksamhet inom hans företag LevMera både i Stockholm och Linköping. (www.levmera.nu)

Body Love Yoga med Pia Molander Wistam

Workshopbeskrivning
Body Love Yoga är en meditativ form av yoga med fokus på avslappning i rörelse. Vi guidar 
kroppen tillbaka till sitt naturliga rörelsemönster där den så småningom kan uttrycka sitt 
autentiska ansträngningslösa flöde. Yogan guidar dig in i dig själv, in i din upplevelse av att vara
just du i din kropp.

Om Pia Molander Wistam
Alltid arbetat med människor och utveckling och yogi sedan 15 år. Body Love yoga ledde mig till 
att på djupet känna mig hemma i min kropp, att känna det magnifika vi alla är i våra kroppar och att
vilja ge 
den det bästa jag förmår. Det önskar jag ge vidare till fler



Vulvasmärta och vägen till holistiskt läkande med gynekolog Hildur 
Hadenius 

Workshopbeskrivning
Föreläsning och frågestund om sexuell smärta och holistiska vägar till njutningsfull läkning. Om 
intresse finns, kan jag även prata om hormonella besvär och infertilitet.

Om Hildur Hadenius
Hildur Hadenius är gynekolog, förlossningsläkare och tantraterapeut specialiserad mot sexuella och 
hormonella besvär samt smärta. Hon driver mottagningen Vulvaverket i Visby.

Heartsinging med Marcus Albinsson

Workshopbeskrivning
Med sång sjunger vi oss närmare hjärtat, till stillhet, till inre beröring.
Marcus Albinsson delar sin egna o andras sånger, enkla att sjunga med i eller bara lyssna till.
Du behöver inte ha någon som helst erfarenhet av sång eller mantran.

Om Marcus Albinsson
Marcus Albinsson är en singer-songwriter från Stockholm. Han använder sin musik för att skapa
rum för stillhet, närvarande och energi.
Hans musik finns utgiven och han spelar på festivaler och events runt om i Sverige. Läs mer på 
www.heartsinging.se

http://www.heartsinging.se/


Goddess Kundalini Yoga med Mia Körling 

Workshopbeskrivning
Goddess Kundaliniyoga är klassisk Kundaliniyoga av Yogi Bhajan där vi öppnar upp 
energiflödet och arbetar med prana, chakran & mantran. Vi bjuder in medkänslan gudinna Tara i
kort meditation och omfamnar en grundad energi i kontakt med jorden. Alla nivåer är varmt 
välkomna.

Om Mia Körling
Mia Körling är certifierad Kundaliniyogalärare med Karam Kriya Kundaliniyoga school & även
certifierad i Ashtanga for women with tantric Goddesses, with Lorraine Taylor school.

Medveten befriande andning med Lars Maria Norén 

Workshopbeskrivning
Vi andas medvetet och befriande. Ungefär som frigörande andning, men mjukare. Långa, mjuka
andetag – för ett friare flöde av energi. 

Om Lars Maria Norén
Sexsibilitycoach, andningspedagog och qigonginstruktör. 

Ritual Play med Marina Kronkvist

Workshopbeskrivning
Ritual Play ger tydliga, enkla, trygga, inbjudande förutsättningar för att mötas på djupet.  Att 
mötas i kär-lek med någon annan. Att kärleka sig själv. 
Om Marina
Marina Kronkvist skapade Ritual Play 2012. I början hette praktiken Rituell Kär-lek. För kär-
leken är det enda som hon verkligen vill bidra till.



Den Sensuella Massagens Tao med Ingrid Frideborgsdotter och Lars Maria 
Norén 

Workshopbeskrivning
En skön mix av andning, qigong och inkännande beröring. Vi börjar med Qigong för mer 
närvaro och ladda med energi. Under guidning och med hjälp av enkla övningar/rörelser får du 
sedan pröva att ge och få taomassage: en mjuk, långsam och närvarande beröring 


