Lugnt och mysigt
yogacenter –
Personlig utveckling
med plats för kropp
och själ.
Hjärtligt välkommen!

Susanne Hörder Lindskog
Samtalsterapeut Certifierad Livsyogalärare
Medicinsk yogalärare/terapeut

www.freevia.se 070-767 21 04
susanne.horder@freevia.se
Facebook Instagram
Skolvägen 33 Kungsängen

Susanne

8 januari - Mitt nya år!

Boka före 20 dec 1100:
- därefter 1300: -

Vad vill du bjuda in till ditt 2023?

Det nya året ligger framför oss som ett delvis oskrivet blad. Vad vill du
fylla ditt år med? En dag fylld med yoga, meditation och övningar på
temat. Guidad meditaiton för att släppa taget om 2022 och sedan rikta
energi framåt mot "Mitt nya år". Kreativa övningar för dig i kontakt med
din längtan och dina önskningar. En dag för och med dig själv.
8 januari kl 0930-1530 1100:- inkl Vegetarisk lunch och gofika.
Workshopen genomförs i år för 10:de gången. Plats: Freevia Skolvägen 33

Yoga januari-april
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Söndag

16/1-17/4

10/1-18/4

11/1-19/4

19/1-27/4

15/1-23/4

(Ej 27/2 10/4)

(Ej 28/2 21/3)

(Ej 1 & 22/3)

(Ej 6/4)

(Ej 26/2 & 19/3)

Yin Yoga

Livsyoga

Medicinsk Yoga

MediYoga

Livsyoga

1830-2000
2490: Linda

1020-1130
2390: Susanne

1700-1755
1990: -

1810-1920

1815-1930
2490: Bea

1900-2010
2390: Susanne

Livsyoga

2390: - Susanne

Gratis prova-på 4 januari kl 1930-2030
Livsyoga/Kundaliniyoga
varierande teman - Enkla rörelser
tillsammans med andning,
mentalt fokus och meditation.
Tempo och intensitet lite högre
än medicinsk yoga.
En lättillgänglig yogaform som
passar de flesta.
Gästande lärare:
Bea Casselholm
de Salles Lärare i
MediYoga och
mindfulness MIMY.
Gravid & poweryoga.
Massageterapeut
Naprapat

Yoga & meditation
”Be the Light”

MediYoga/medicinsk yoga med
tekniker hämtade ur kundaliniyoga är
en svenskutvecklad terapeutisk yoga-form
som praktiseras inom sjukvården. Lugna
enkla rörelser, lugn andning. Svensk
forskning på bl. a KI, KS och Danderyds
sjukhus har visat mätbara effekter på
bl.a. ryggvärk, sömnen, högt blodtryck,
förmaksflimmer, stress och
depression. Kursen innehåller MediYoga
grundpass och medicinsk yoga för t ex
hormonsystemet, minska stress inom dig.
ANMÄLAN via mail. Ring gärna om du
har frågor. Inga förkunskaper behövs.

7 dec KL 18-20
Med guidad vila 250: -

28 dec & 4 jan
KL 1800-1915 200: Yin-Yoga med Linda är en
långsam typ av yoga som frigör
spänningar i bindväven, den s.k.
fascian.
Vi låter gravitationen göra jobbet
och stannar 3-5 minuter i
positionerna medan vi andas och
vilar in i kroppen. Närvaro.

Gästande
lärare:
Linda Pärlemo
Lärare i
Hatha Yoga
och Yin Yoga

Bokcirkel med meditation
– Bli den bästa versionen av dig
själv. Inre ro och styrka. Närvaro
och medkänsla. 6 tillfällen.

15 januari – 16 april KL 1715-1845
15 & 29/1, 19/2, 12 & 26/3 samt 16/4 1200:Samtal/meditation med te och smörgås.
Vi reflekterar tillsammans i syfte att fördjupa
förståelsen av hur yoga/ meditation och
självmedkänlsa kan vara hjälpsamma verktyg i
livet. Som en bas och en tryggande respons på
livets händelser när vi upplever oro, stress. Köp
Yoga-hjärnan av Psykologen Christina Andersson
och Yogaläraren Sara Powiecki och anmäl dig.

Samtalsterapi
Sorgbearbetning
Medicinsk Yoga
75 min 750:Utveckla och läk den livslånga relationen
till dig själv!
Välkommen att boka ditt samtal om livet, om mening, om
strategier för återhämtning. Vad behöver du hjälp att "kasta
ljus över" i ditt liv? Vad behöver du få klarhet i? Kanske vill du få
en personlig yoga/meditationsövning som kraftkälla? När du
står inför förändringar eller längtar efter personlig utveckling.

Yogaweekend Gällöfsta!
Yoga, meditation, föredrag och inspiration – alla kan yoga.
En helg för bara dig att komma till ro och få ny energi med hjälp
av yogaövningar, meditation, inspirerande tankar, den goda
maten och den vackra miljön.

11-12 februari Info/bokning www.gallofstakonferens.se

GOTLAND YOGA & VANDRA 7-11 JUNI
Gotland i mitt
Längtar du som jag att vakna med skön
morgonyoga följt av den ”bästa frukosten ever”. Vandra i litet sällskap
(exklusivt max 8 deltagare) i det vackra Gotländska landskapet. Längs
vägen gör vi meditationer, mindfulness och breathwalk. Pelle –
kocken, möter upp med makalös lunch.
Gofika på Magazin1 efter dagens vandring och tid att bara vara, eller
ta en massage. Dagen avslutas med gourmet middag och en god natts
sömn på denna pittoreska plats. Vi avslutar våra dagar tillsammans
med guidad rundtur i Visby och lunch. Titta in på Magazin1 hemsida
för info/anmälan och inspiration. Välkommen! Fannia, Pelle & Susanne
www.magazin1gotland.com under ”Upplevelser”

Freevia Yoga & Samtal gästar
underbara Masesgårdens
hälsohem i Leksand
8-15 Juli.
Yoga & Självmedkänsla

Freevia Yoga online –

Info/bokning www.masesgarden.se
Till dig som aldrig besökt masesgården
finns ett förstagångserbjudande.
Kontakta mig innan bokning.

Yoga när och hur ofta du vill!
350: -/månad

för dig som vill yoga hemma

I gruppen finns 25 tidigare
liveinspelade Livsyoga/Hormony
Yoga-klasser om 20-75 min med
varierande teman och intensitet.

