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Unna dig en superskön yogahelg i Järna! Upplev tystnaden och lugnet
som uppstår när vi loggar ut totalt, stänger av mobilerna och bara är.
Fyra yogalektioner, meditation, avslappning, massage, god och hälsosam
mat och skönt häng i naturen. Tid för vila och reflektion, några timmar av
tystnad och Ayur Vedisk workshop där du lär dig enkla knep och recept
för ett längre, gladare och hälsosammare liv. Vi har bara plats för tre
deltagare så det kommer bli väldigt avslappnat och anpassat efter dig
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SCHEMA
Lördag
09.30 Samling med välkomst te och
information.
10.00-12.15 Dynamisk Hatha yoga med
djupavslappning och meditation.
12.30-13.15 Lunch
13.30-14.30 Silent meditation skogspromenad i tystnad
14.30-17.00 Vila/massage/te, juice & frukt
17.00-19.15 Lugn Yin yoga & meditation
19.15-20.00 Middag
20-21.30 Ayur Vedic workshop
22.00 God natt!
Söndag
07.00-09.15 Dynamisk Hatha yoga med
djupavslappning och meditation.
09.15-10.00 Frukost
10.30-12.00 Promenad / vila
12.30-13.15 Lunch
13.30-14.45 Ayur Vedic workshop
15.00-16.30 Lugn Yin yoga och
meditation
16.45 Tack & hej då!
Skjuts till stationen för de som behöver.

PLATS

8.5 TIMMAR
YOGA

MEDITATION
STRESSHANTERING
ANDNINGSÖVNINGAR

Yogahelgen utspelar sig hemma hos Helena & Mihran i deras sköna hus ute i
skogen i Järna. Det tar ca 40-45 min at ta sig med bil från Stockholm, med
pendeltåget från Stockholm C tar det 50 min till Järna station där ni blir
upplockade av oss (5 min bilfärd).

PRIS
Kostnad för helgen är 1850 kronor.
I priset ingår:
Boende i delat rum, 3 pers
4 yogalektioner (tot 8.5 tim)
Ekologisk, Ayur Vedic, vegetarisk mat
(1 frukost, 2 luncher, 1 middag)
Färskpressade juicer, te och frukt
Ayur Vedisk workshop
Hämtning till och från Järna Station
BOKNING Betalning 100% vid
bokningstillfället. Din bokning är bindande.
AVBOKNING pga sjukdom ger återbetalning
mot uppvisande av läkarintyg. Om du måste
avboka av andra skäl ber vi dig kontakta oss.
Avbokning ger generellt ingen återbetalning,
men om vi eller du kan fylla din plats med en
annan deltagare kan vi ersätta dig.

A B H A Y A N G A M
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MASSAGE Vi erbjuder

ABHAYANGAM som är en ayur vedisk
djupgående, avslappnande massage
med varm olja.
Massagen ingår ej i priset, den kostar
295 kr för 30 min, 450 kr för 65 min och
kan betalas på plats eller när du gör din
bokning.
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MOBILFRITT!
Meningen med den här helgen är
att du ska få tid för dig själv, med
dig själv. Att du ska våga höra vad
som pågår inuti dig, landa i nuet och
bara vara. Det är en tid för
återhämtning både för kropp och
själ. För att detta ska vara möjligt så
kommer vi gå in i tystnad efter
lunchen på lördagen, och börja
prata igen vid frukosten på söndag.
Helgen är även tv och mobil fri, och
du lämnar in din mobil till oss vid
ankomsten, och får tillbaka den när
vi är klara! Vid nödfall då någon
behöver få tag på er går det bra att
kontakta oss på vår mobil.

FOKUS
STYRKA
LUGN
FLEXIBILITET

LOGGA UT
SLÄPP TAGET
KÄNN LUGNET

YOGAN

Är dynamisk Hatha yoga
på morgonen och en
lugnare Yin yoga på
kvällen/em. All yoga
anpassas efter dig, och
vad du behöver just då.
Andningsövningar,
avslappning, meditation
ingår i alla klasserna. Du
kommer även lära dig
några enkla knep för
stresshantering i
vardagen.

YOGA LÄRAREN
Under denna fantastiska helg är Helena
Forsell, (RYT 200 Yoga Alliance) din
instruktör. Hon började sin personliga
yogapraktik i början på 2000 talet i
Stockholm, och utbildade sig till lärare
i Indien vid Trimurti School of Yoga
2013. Sedan dess arbetar hon heltid
med att undervisa i Hatha och Yin
yoga. 2014 åkte hon och hennes man
Mihran tillbaka till Indien där de
studerade Ayur Vedisk nutrition, hälsa
och massage vid Ayuskama clinic i
Dharamshala. De följande 2 åren drev
de tillsammans Urban Yoga och
Massage i Beirut, Libanon. Sedan 2017
fortsätter deras yoga äventyr
tillsammans i skogen i Järna utanför
Stockholm.
Mihran kommer var din kock och
massör under denna helg.

