
Långweekend med Yoga, meditation och skidturer på fjället. 

Välkommen till några dagar med yoga och tur-skidåkning, en perfekt kombination för att komma i 
balans och hitta ny kraft och energi. Med vacker fjällmiljö och fina turmöjligheter, god mat och 
gemenskap får du ladda batterierna. Kom som du är, ensam eller i sällskap med en vän. Kravlöst och 
att bara få vara. Och du kanske får med dig lite nya rutiner hem! 

 
På torsdag eftermiddag samlas vi för ett yogapass kl 16.00 och landar in mjukt för dessa vinterdagar i 
Storlienfjällen. Efteråt äter vi en god middag tillsammans.  
Varje morgon innan frukost är det Kundaliniyoga med mjuka yogaövningar, stärkande andning och 
meditation.  
Efter frukosten förbereder vi oss för en skidtur på fjället. Längden på turen avgörs av väder och vind, 
men det är anpassad så att alla kan vara med och vi äter vår matsäck (lunchpaket som vi packat 
under frukosten) innan vi återvänder till Fjällgården. Vi kommer att ha en kortare information från 
Fjällräddningen om fjällsäkerhet och tips på bra utrustning, under helgen. Vill du heller ta en skön 
promenad eller göra annat så är det fina möjligheter för det i området.  

 
På eftermiddagarna finns det tid för vila, läsning, bastubad och bara koppla av. Det finns möjlighet 
att boka massage hos Rosemarie Löfstedt, se info under. 
Innan middag är det yoga och meditation igen. Det blir mycket fokus på andningen och övningar som 
töjer och mjukar upp våra muskler och ryggar. Vilan spelar en viktig roll i yogapasset och vi avslutar 
alltid med någon passande meditation. Vi använder sköna yllemattor och har man problem att sitta 
på mattan så går det fint att yoga på stol eller kombinera mattan och stol.  

För den som vill så kommer vi också att ena kvällen göra en meditation för bättre sömn och nästa ett 
avslappnande Gongbad. Gongens vibrationer hjälper oss att slappna av på djupet. Spänningar och 
blockeringar kan lösas upp, i vårt undermedvetna, i kropp och sinne. Under gongbadet ligger vi ner 
på mattan under en filt och bara tar emot och vilar. 

På söndag morgon väcker vi kroppen med yoga och äter en god frukost efteråt. Vi gör egen matsäck 
och förbereder oss för en liten skidtur. Efter skidturen samlas vi en liten stund för avrundning av 
helgen och hej då. På eftermiddagen finns det möjlighet för dom som är kvar att boka behandling hos 
Rosemarie. 

Det finns inga krav på förkunskaper när det gäller yogan, man gör utifrån ambition och fysiska 
förutsättningar. Det är bra om du har lite skid-vana och känner att du orkar gå en lugn tur. Vi 
anpassar längden efter vädret, men att vi är ute runt 3 timmar inklusive matpaus. 

Kristin Indergård är det som leder er genom yogan dessa dagar. Hon är utbildad Kundaliniyoga- och 
meditations lärare enligt Yogi Bhajan, bor i Duved där hon hon har sin yogastudio. 
Kristin älskar närheten till naturen och fjällen, yoga och friluftsliv och ser mycket fram emot dessa 
dagar på fjället tillsammans med dig. 
 
Kundaliniyoga är en allsidig yogaform som ger både snabb energi och balans i hela systemet, kropp 
och sinne. Du får alla traditionella delar i yoga som: Kroppspositioner, handpositioner, rörelser, 
andningstekniker, blickfokus, mantran (ljud/vibrationer) och många olika meditationer. 
Den ger självkännedom och förbättrar hälsan, såväl fysiskt, mentalt som emotionellt. 
Yogan skapar balans mellan anspänning och avslappning och passar alla åldrar och fysiska 
förutsättningar.  



Vill du läsa mer om kundaliniyoga går det att göra på t ex www.kundaliniyoga.nu 
  

Rosemaries Praktik erbjuder massage hos oss på Fjällgården dessa dagar:  
Förboka gärna på tlf 070 217 51 69 eller info@sjalsfrid.nu  www.sjalsfrid.nu    

Priser: 30 min kr 400:-  60 min kr 800:- 

 

Ungefärliga tider: 
Torsdag:  
Yoga: 16.00-17.30 
Middag: från kl 18.00 

Fredag och lördag: 
Morgonyoga: 7.00-8.15 
Frukost och skidtur 
Eftermiddagsyoga: 16.30-18.00 
Middag från kl 18.00 
Kvällsmeditation och gong runt kl 21.00 

Söndag: 
Morgonyoga: 7.00-8.15 
Frukost och skidtur 
Vi träffas och rundar av med en liten meditation. 

 

Att ta med: 

Termos att fylla kaffe, te, nyponsoppa till matsäck 
Matlåda att lägga smörgåsar i som packas från frukostbuffén 
Sköna kläder att yoga i 
Linneset (bäddset, handdukar) om ni inte hyr det på plats 110 kr/set 
Utekläder att skida i och varmt att ta på vid fikapaus ute 
Ryggsäck (lätt tursäck) 
Sittunderlag att ha när vi fikar ute i solgrop 
 
    

 

 


