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FREDAG

LÖRDAG

08.00-09.10
Yoga flow
Sara
Loungen

09.30-10.30
Mammaträning
styrka
Sofia B
Loungen

11.00-12.30
Yinyoga
Sofia
Loftet

SÖNDAG

10.00-11.00
Reiki
Freddie
Loungen

14.00-18.00
Andlig
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Lena
Loungen
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hela hösten

11.00-12.00
Änglameditation
Lena
Loungen

17.00-18.00
Cirkelträning
Paolina
Loungen

Ashtanga full
ledd primary
Maria

18.30-19.40
Yoga flow
Sara
Loungen

17.00-18.10
Yinyoga
Sofia
Loftet

18.30-20.00
Asthangayoga
Maria
Loftet

18.30-20.00
Yinyoga
Sofia
Loftet

18.30-19.40
Yinyoga
Sofia
Loftet

18.30-20.00
Änglameditation
Lena
Loungen

20.15-21.00
Yinyoga online
Sofia
Online

20.15-21.00
Yinyoga online
Jenny
Online

30/9
28/10
25/11
16/12

11.15-12.00
Stilla
söndagsmorgon
Kajsa
Loftet
18/9
9/10
30/10
13/11
27/11
17.00-18.30
Restorative yoga
& soundhealing
Sara
Loftet

Passbeskrivning
www.halsohusetidkoping.se
Boka direkt till instruktören.
Välj mellan kurs och drop in.
10% rabatt vid köp av fler än 1 kurs samtidigt.
Möjlighet finns att ta igen missat pass hos
andra instruktörer.

hösten 20
22
v.35-50

Restorative yoga & soundhealing
- Sara Lidholm
Här kan du lägga dig ner och ta emot de
transformerande vibrationerna i kombination
med långa, sköna positioner som guidar dig till
djup vila & återhämtning. Ljudet som skapas är
som en genväg in i ett djupt meditativt tillstånd.

Andlig workshop - Lena Morin
Upptäck och lär dig mer om andlighet med olika
teman hela hösten.

Stilla söndagsmorgon - Kajsa Åhman
Ledd meditation med olika inslag som budskap
från kort, andningstekniker och mantran.

Asthangayoga - Maria Karlsson
För dig som vill träna styrka, rörlighet och
medveten närvaro. Ger inre styrka och balans,
både fysiskt & mentalt, skapar energi och glädje.
Här blir du svettig.

Yinyoga - Sofia Fagerberg
En lugn och djupt avslappnande träningsform för
bindväven som ökar kroppens rörlighet och
minskar spänningar. Bra för dig som är stel eller
behöver varva ner.

Cirkelträning - Paolina Weidinger
Bygg upp styrka, balans och kondition. Olika
övningar vid stationer, där din personliga tränare
finns med för att peppa och hjälpa dig så din
träning blir effektiv och säker att utföra.
Max 8 deltagare/grupp.

Yinyoga & personlig utveckling online
- Jenny Eklund & Sofia Fagerberg
Träna när det passar dig. Välj mellan yinyoga
nybörjarkurs och yinyoga online där den senare
ger fyra nya pass varje vecka.

Hormonyoga - Tina Kindstedt
För kvinnor som önskar stödja sitt hormonsystem,
få ökad smidighet och rörlighet samt få konkreta
verktyg för återhämtning vid stress. Denna yoga är
också för dig som önskar ökad vitalitet och
välbefinnande i såväl kropp som själ. Kan utföras
både på matta och stol.
Mammaträning styrka - Sofia Berndtsson
Cirkelträning som genomförs med eller utan bebis
och anpassas efter din nivå. Träningen hjälper dig
att bygga upp din kropp efter graviditet och
förlossning.
Mammaträning yinyoga - Sofia Fagerberg
Ta med din bebis på mjuk yinyoga. Passet ökar din
rörlighet, släpper spänningar, tränar närvaro och
skapar minnen för livet.
MediYoga - Ulrika Meeks
Öka din rörlighet, flexibilitet och styrka. Lugn yoga
som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och
balanserar kroppens nerv- och hormonsystem. Kan
utföras på matta eller sittande på en stol.
Reiki i grupp - Freddie Brax
En avkopplande stund som är stärkande för kropp
och själ.

Yoga flow - Sara Lidholm
Hitta balans mellan lätthet, styrka och medveten
andning. Passar dig som letar efter en mer fysisk
yogaform. Klassen avslutas alltid med en djupare
avslappning där du får möjlighet att integrera &
återhämta dig.
Änglameditation - Lena Morin
Ledda meditationer som innehåller avslappning
och harmoni med budskap från änglarna.
Freddie Brax
0722-09 77 49
guldmanens@gmail.com

Maria Karlsson
0703-35 35 33
maria@akiromanagement.se

Jenny Eklund
& Sofia Fagerberg
www.boon.tv/alla-leder

Lena Morin
0721-79 70 15
morinlena@hotmail.com

Kajsa Åhman
0706-68 31 49
kajsa@kajsacoach.se

Paolina Weidinger
070-563 24 53
info@paolinaweidinger.se

Tina Kindstedt
0730-55 97 55
info@veias.se

Sara Lidholm
0739-80 95 13
saralidholmyoga@gmail.com

Sofia Fagerberg
0705-57 30 86
Finns på bokadirekt.se

Sofia Berndtsson
0706-150002
berndtssonsofia88@gmail.com

Ulrika Meeks
0731-401063
ulrika.meeks@lidkoping.org

