
 

 

 

YOGA HELG  
 I SHRI YOGASTUDION 

En fin gåva till dig själv  
eller någon som betyder mycket 

 
24 September  –  26 September 2021 

 
LÄNGTAN LUST LYCKLIG 

INVESTERING: 1750:- 
Fredag: 18.00-21.00 
Lördag: 10.00-17.00  

Avslutas med Sparklings drops 
Söndag: 9.00-17.00 

 
Helgen vill verkligen ge dig en chans  

att stanna upp efter en märklig tid, reflektera och finna en ny lustfylld riktning. 
 

Vad vill du ha mer av i ditt liv just nu för att må ditt bästa jag? 
Nystart eller omstart eller bara en start. 

Minimera stress, spänningar, ytliga andetag 
 och skapa återhämtning för varje liten cell.  

Som Cheshire katten säger till Alice i Underlandet 
 ”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”  

Så ta dig tid för att hitta just din riktning. 
 

YOGA DELYX 
Vi startar helgen i studion med ett härligt minispa med lite mys som gör tarmen glad.  

Du ger din kropp lite extra kärlek när du smörjer in den som avslutning med en läkande 
sesamolja. Kläder tar du med som du kan yoga i men som kan få bli lite oljiga. Därefter mumsig yin 

yoga, restorative yoga och djup avslappning i yoga nidra. Kroppen är mjuk, sinnet lugnt och 
hjärtat varmt. Du har givit din själ en otroligt fin gåva. 

Du kommer reflektera hur det varit hittills i år, hur det är nu och hur du vill att det ska bli. 
 Vi tömmer kakburken, vi bjuder in lustens drottning och längtans kung. Yoga passen bjuder in till 

skönt flöde genom kroppen som är lite mer yang betonade, vi smakar på yin yoga, restorative 
yogans sötma samt yoga nidra och meditation. En riktig yoga delyx helg. Vi avrundar helgen med 

en skön promenad i vackra Ljungås Naturreservat, ett så kallat skogsbad, 
SHINRIN YOKU. Du badar i naturens helande och läkande krafter. 

Delar av promenaden är en gående meditation i tystnad. Vi kramar ett träd och låter dess sagolika 
energier strömma in som en vacker porlande bäck i varje andetag. 

Vi fortsätter till studion för en resa genom våra chakran med avslutande glimrande chakra 
meditation. Du besvarar din längtan, bjuder in lusten och själen dansar sin lyckligaste dans redo 

för att plantera en sann sankapla, din höst intention. 
 

Boostande,välgörande och en gåva till kropp,knopp och själ 
Hoppas jag får inspirera dig att ta hand om ditt mästerverk. 

Begränsat antal platser. Max 12 
 

Anmälan är bindande: 
www.shriyoga.se 

BOKA TID dela gärna med en vän. 
 

Varmt välkomna Magdalena 
 

www.shriyoga.se 


