
Lite allmänt tyckande om resorna: 

 

• Jättetrevligt arrangemang. Haft jätteskoj o trevligt! Härliga tjejer!! 
   

• Karin, du har gjort ett jättejobb med att hålla reda på allt och alla på ett 
fantastiskt sätt. 
   

• Tack för en helt fantastisk vecka på Mallis När åker vi till Italien? 
   

• Underbar plats - måste hit igen!! Jättebra och skönt med Lollos massage 
   

• Måste hit igen - helst med Karin - och få hennes underbara Qigong och person. 
   

• Hej Karin och TACK FÖR EN OFÖRGLÖMLIG RESA!!! Vi (Eva och jag) hade det 
toppenbra ALLA DAGAR! kram Ingela 

 

 
 

• Än en gång tack Karin för din omtänksamhet. Kram, Kate  

• Tack snälla du för en härlig vecka. Det var så underbart och jätteskoj och 
härligt och vad kul vi hade när vi shoppade loss i Palma. Lotta och Monica 
   

• Vilken underbar vecka och vilken underbar hotellpersonal! Från reception till 
servitörer och städpersonal. Och Qigongen var gudomlig! 
   

• Många kramar och ännu en gång tack för din fina vecka som blev en 
inspiration för mig och mitt fortsatta volontärarbete, Mona 
   



• Hej och tack för en härlig vecka. Du en härlig inspiratör som har hjärtat på 
rätta stället. All heder till dig. 
   

• Hej Måste erkänna att det var med viss tveksamhet vi anmälde oss. Jag hade 
fått för mig att gruppen nog skulle bestå av östermalmstanter som glimmade 
ikapp med julgranen på Skeppsbron. Dessutom har jag alltid varit lite allergisk 
mot gruppresor. Men alla tvivel kom på skam. Vi hade jättetrevligt och det 
gav verkligen mersmak. 
   

• Jag mycket tack för senast! Jag känner mig fortfarande lugn och harmonisk, 
snäll och ostressad. Det är härligt. Plupparna i öronen sitter fortfarande kvar 
och gör nytta! Jag simmar och blundar och ser den vidunderliga naturen runt 
Porte Soller, Kram Inger 
   

 

 

 

• Hej Karin Tack för en trevlig och härlig vecka på Mallorca. Jag saknar Qigongen 
varje morgon och Chiballen på kvällen. Jag mådde oerhört bra av övningarna. 
Hoppas att vi åker snart igen 
   

• Hej Karin, Jag vill än en gång tacka dig för den underbara resan till Italien och 
Cinque Terre som du ordnade. Den innehöll så många dimensioner! Härliga 
personligheter, fantastiska naturupplevelser, utmaningar för kroppen, Qigong 
på stranden som balsam för själen. Möten kring runda bordet med svalt gott 
vin och mycket skratt var bara så mysiga. TACK KARIN !Kram Irene  

  

 


