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UPPLÄGG: 
  

 
FREDAG 18.00 - 21.00 

Vi startar med ett litet härligt mini spa i bastun med  
lite mys som gör tarmen glad. Du ger din kropp lite 

extra kärlek när du smörjer in den som avslutning med en  
läkande olja. Kläder tar du med som du kan yoga i men  

som också kan få bli lite oljiga. Du vilar sedan ner på mattan  
och guidas in i en skön restorative yoga klass där längtans önskan landar som bomull. 

Klassen avslutas med yoga nidra som står för yogisk sömn. 
 

Boostande,välgörande och en gåva till kropp,knopp och själ 
 
 

LÖRDAG 10.00 - 17.00 
(För den som vill lite längre) 

Inleder med en härlig shaking meditation och en flödande eldig klass.  
Rörelsen släpper spänningar från din kropp 

som du samlat på dig under ”året” Ge kroppen kärlek och ännu mer kärlek så skall du se  
hur glad den blir. Låt oss prova. Från rörelse svävar vi in mot skön stillhet. 

Meditation med fokus på våra olika koshas. Efter passet följer en teori del. Halvårs bokslut, tömma 
kakburken, vad behöver din drottning och din kung.  

Efter medtagen lunch fortsätter lite teori med fokus på vår relation till månen. Kan vi bjuda in ett 
nytt tankesätt kring hur en måncykel kan vara en inspiration för större välbefinnande? 

Vi utforskar det lite grann. Vi kommer också prata kort om hur du kan finna din egna struktur till 
att börja meditera. 

Eftermiddagen bjuder sedan på en lång avslutande klass med yin yoga, 
restorative yoga, meditation och yoganidra.  

För den som vill bjuds du på lite sparklings drops efter klassen.  
Let´s celebrate together, celebrate life, celebrate the blissful goddess inside. 

Hem vandrar du med en själ som dansar i ditt inre J 
 

SÖNDAG 9.00 - 17.00 
Morgonen startar med ett skönt Skogsbad i Ljungås Naturreservat. Du badar i naturens helande 

läkande kraft genom stillsam vandring i tystnad, meditation och andning. En otrolig påfyllning till 
varje lite cell inom dig. Det finns så mycket forskning om naturens läkande förmåga. Vi tar del av 
den och kramar ett träd som stått stadigt i flera 100 år, genom blåst och hård vind. Läs gärna om 

Shinrin Yoku eller Forest Bathing på nätet. 
Efter det åker vi till studion för ett skönt morgon pass. 

Soft flow, ljuvlig restorative yoga och meditation med fokus på våra chakran. Du bjuds in till en 
frågestund som tar upp det som finns i våra sinnen, hjärtan där och då. 

Efter medtagen lunch ett skönt återhämtande, läkande pass med Yin yoga, Restorative yoga och 
Meditation som avslutas med glow for your heart och en glittrande sankalpa, intention för året. 

 
 

Anmälan är bindande: 
www.shriyoga.se 

BOKA TID dela gärna med en vän. 
Max 12 deltagare 

Medtag egen lunch 
 

Varmt välkomna Magdalena 
 

 www.shriyoga.se 


