
Vi möter alla tillfällen i livet då stress och hanterandet av känslor blir
svårt att navigera i. 

Känslor som påverkar vårt sätt att möta oss själva, andra och
omgivningen. Ibland är det lättare och ibland svårare. De tillfällen då
stressen blir för stor och hanterandet av känslor påverkar negativt
så är det inte helt ovanligt att vi väljer bort att ta hand om oss själva.

Vi hamnar i görandet istället för att ta tiden att stanna upp och
hämta hem oss själva. 

Hämta 
tillbaka din
egna kraft

Inspirationsdag / Workshop



Den här dagen är ett tillfälle att fokusera på dig själv, hitta
grundning och möjligheten att hämta hem dig själv. 

Dessutom ger det dig en verktygslåda av tekniker för de tillfällen
när det kanske känns övermäktigt och du behöver strategier för

att grunda dig själv, sätta ett annat fokus och för att hämta
tillbaka din egen kraft. 

Hämta hem
dig själv

 Program
 

11.00-12.15 Yoga och reflektion 
12.15-13.15 Lunch

13.15-13.30 grundning 
13.30-14.30 RTT

14.30-15.00 Fika och reflektion
15.00-15.30 Intention ihop med oljor

15.30-16.15 Tekniker för självreglering, reflektion
16.15-16.45 RetroDance 80’s Feelgood pass

16.45-17.00 Kort grundning & reflektion 
 

Pris 895 kr/person 
Anmälan : hej@mariasvalin.se 

 



Fokus på 
ditt
välmående

Verktygslåda
för stress-
hantering

Grundning



Maria Svalin - bio
Maria är diplomerad yogalärare med en specialitet inom

Rehabyoga och traumaanpassad yoga. Hennes utbildningar är
främst via Nordiska Yogainstitutet Viryayoga och

Traumaanpassad yoga Sverige. 
 

Maria guidar dig i klok och inkännande yoga där fokus är på dig
och din upplevelse. Individens förutsättningar och möjligheter

är en viktig del av Marias undervisning. Hennes yogaklasser
bidrar till ökad rörlighet, kroppsmedvetenhet, självreglering

och minskning av stress och fysisk smärta.
 

Maria är en av huvudlärarna på Nordiska Yogainstitutets
yogalärarutbildningar.

 
 

Monika Lejman - bio
Med sin sprudlande personlighet, breda utbildning och gedigna

bakgrund inom dans och träning är Monika Lejman en av
Zumba-världens främsta internationella tränare. 

 
Hon är grundare av BLNC-D, Zumba Educational Specialist,
utbildad danspedagog, PT, Yogalärare och certifierad RTT

hypnoterapeut .
 

Monika är en glädjespridare och vill inspirera till att leva ett
balanserat liv. 

 


