BESKRIVNING GRUPPAKTIVITETER
Välkommen till vårt unika utbud av välmående gruppaktiviteter!
Vissa pass sker veckovis, andra mer sällan. En del aktiviteter går att boka som kurs, andra kan
du komma på enstaka tillfällen. Du bokar dig direkt till varje instruktör som berättar vad som
gäller för respektive aktivitet. Vårt utbud uppdateras kontinuerligt. Aktuellt schema finns på

www.halsohusetilidkoping.se
Andlig träff med tema - Lena Morin
För dig som är nyfiken på andlighet och vill
utforska detta mer.
Andlig meditation - Lena Morin
Ledd meditation med budskap sittandes på
stol. Tanka energi och landa i dig själv.

Hatha foundations och Hatha flow
- Nicole Lidberg
Foundations är för dig som är ny på yoga
eller vill ha en lugn stund när vi stretchar
igenom hela kroppen. Flow är för dig som är
mer yogavan. Vi jobbar med smidighet,
styrka och flexibilitet för hela kroppen.

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

Historisk yinyoga - Annica Ehrman
Samtidigt som vi slappnar av i lugna och
mjuka positioner får ni höra en berättelse om
en historisk person eller händelse.

Asthangayoga - Maria Karlsson
Asthangayoga är för dig som vill träna styrka,
rörlighet och medveten närvaro. Den ger oss
inre styrka och balans, både fysiskt &
mentalt, skapar energi och glädje.

Intuitiv meditation - Anna Hedin
Meditationen skapas efter gruppen och har
olika teman varje gång. Alla kan vara med.

Balanserande meditation & själsdans
- Tina Kindstedt
Genom stilla meditation varvat med fria
rörelser får du möjlighet att släppa på
spänningar och hämta hem ny energi. En
mycket balanserande aktivitet för kropp och
själ. Du kan delta såväl i rörelse som enbart
liggandes/sittandes. Inga förkunskaper krävs.
Dynamisk hathayoga - Sara Lidholm
Passet handlar om att hitta en balans mellan
lätthet och styrka. Disciplinen fungerar
utifrån hur du använder din kropp och
andning medvetet, i kombination med fysisk
styrka och uthållighet.
Friday Flow Hatha - Nicole Lidberg
Ett pass för alla nivåer där vi flödar genom
kroppen i olika positioner.

Proseccoyoga - Nicole Lidberg
Ett härligt och avslappnande pass men skratt
och prosecco i fokus. Ta med ett kompisgäng eller kollegorna på en annan typ av AW.
Reiki Healing - Freddie Andersson
Healing för ditt självläkande system. En
avkopplande stund för dig som behöver en
paus i vardagen.
Restorative yoga & soundhealing
- Sara Lidholm
Kräver ingen fysisk ansträngning.
Positionerna är långa och hålls helt i stillhet
och hjälper till att minimera stress och
spänningar. Soundhealing är som att bada i
ljud, frekvenser och vibrationer. Ljuden
hjälper till att koppla av och möjliggör ett
djupare meditativt tillstånd.

Shamansk själsdans - Tina Kindstedt
Genom att öppna upp för andlig närvaro utifrån shamanska principer skapar vi i rörelse en
transformerande resa in i ditt inre landskap för helande.
Yinyoga - Sofia Fagerberg
Yinyoga är en lugn och djupt avslappnande träningsform som ökar kroppens rörlighet och
minskar spänningar. Bra för dig som är stel eller behöver varva ner.
Yinyoga med din bebis - Sofia Fagerberg
Yinyoga där du som är föräldraledig tar med din bebis. Passet ökar din rörlighet, släpper
spänningar, tränar närvaro och skapar minnen för livet.
Yinyoga & personlig utveckling online - Jenny Eklund & Sofia Fagerberg
Ta del av ledda yinyogapass på en tid och plats som passar dig. De livesända passen sparas.
Änglameditation - Lena Morin
Ledda meditationer som innehåller avslappning och harmoni med budskap från änglarna.

VÅRA INSTRUKTÖRER

Anna Hedin
0736-58 69 89
hedin_anna@hotmail.com

Annica Ehrman
0762-35 10 15
ehrmaannica@gmail.com

Nicole Lidberg
www.yoga-for-you.se
nicolelidberg@yahoo.co.uk

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

Freddie Andersson
0722-09 77 49
guldmanens@gmail.com

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

Sara Lidholm
0739-80 95 13
sara.vaz81@gmail.com

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

Jenny Eklund & Sofia Fagerberg
Finns på bokadirekt.se
(sök "Alla Leder") och i
facebookgruppen
"Yinyoga och personlig
utveckling".

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

Kajsa Åhman
 706-68 31 49
0
kajsa@kajsacoach.se

