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SHRI YOGASTUDIO 

Lördag 29 December 
 

Varmt välkommen att ta med en vän 
 och kom till studion för lite ny energi inför 

 ett nytt hälsosamt 2019. 
 

Vad är yoga? 
Hur kan andningen hjälpa dig att må bättre? 

Jag vill inspirera dig till en glad hälsa, fysiskt, psykiskt och känslomässigt genom att berätta lite 
om det som jag jobbar med. Det finns 100000-tals  

studier på yogans hälsosamma effekter. Jag själv har mött 1000-tals människor nu under mina 11 
år där människor beskriver hur mycket yogan/andning/coachning har hjälpt dem. 

Vi behöver ta mer ansvar för vår hälsa och det finns så mycket vi kan göra själva för att må bättre. 
Kom och låt dig inspireras inför ett härligt 2019, det kan ju vara så att du missat något litet tips 

eller bara behöver bli påmind i en skön miljö! 
 

Dagen är kostnadsfri men anmäl dig till föreläsning/yogaklass då det är begränsat med platser. 
 

Flera olika måbra stunder erbjuds denna dag.  
 

9.00-10.15  
Föreläsning om yoga, andning och de olika yogaklasserna och vad skillnaderna är. 

Vi provar lite andningsövningar sittande på stol. 
 

10.30-11.15 
Mjuk yoga & Restorative yoga 

 
12.00-12.45 
Flow & Relax 

 
13.00-14.00 

Andningsföreläsning – Vad är en relaxator och hur kan denna bryta dåliga andningsmönster, 
sänka högt blodtryck, påverka din astma, din sömn positivt mm?  

 
14.30-15.15 

Yin yoga  
 

16.00-17.00 
Tonårs fokus Skola – Vardag - Idrottande ungdomar  

Upplever du kanske att ditt barn har mycket stress och press. Jag berättar vad andningen kan 
göra för att hjälpa dem, vikten av att återhämta och ta en paus. Jag kommer också dela med mig 

av hur den lilla relaxatorn kan vara en grym investering för att bryta dåliga andningsmönster. Ett 
verktyg för att minimera stress, sova bättre, må bättre!Antingen tar du med din tonåring eller så 

kommer du själv.Tillsammans kan vi göra skillnad och minska den psykiska ohälsan. 
 

Anmälan: 
www.shriyoga.se 

BOKA TID dela gärna med en vän. 
Begränsat med platser. 

Varmt välkomna Magdalena 
 

www.shriyoga.se 


