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Järna	Yoga	dagar	2019	
Beskrivning	av	workshops	och	lärare	

	
	
	

	

GONG-WORKSHOP, 
INSPELNINGSTEKNIK FÖR 
NÄTET 
Med Adam Svensson får du uppleva 
gongens magiska vibrationer, träna 
gongteknik, eller öva dig på 
inspelningsteknik för att sända yoga via 
nätet 

”Yoga inspelat och live” 
– ”Hur sänder jag mina yogapass live på internet & vilken utrustning ska jag använda? ” 
Vi lever i en tidsålder där information sprids snabbare än någonsin tidigare i historien. 
Fler och fler människor är uppkopplade till internet. Det har aldrig tidigare varit lättare 
för dig att nå hela världen med ditt budskap. I denna workshop kommer du att få en 
genomgång om hur du med enkla hjälpmedel kommer igång och sprider yoga via 
internet. Utrustning, ljud, ljus, mm. Du får ta del av den mångåriga erfarenhet som 
kommit i min väg som ”digitalyogi” sedan 2001. 
 

”Kom igång med Gong!” 
Inspiration och upplevelse workshop. Du får inspiration om hur du kan använda din 
gong i och utanför dina yogaklasser. Alla är välkomna, du som är ny till gong och du 
som spelat sedan tidigare. Vad är gong? Varför spelar vi på gong? Hur spelar man på 
gong? Vilka olika gongar finns det? Var kan jag spela min gong? Hur kan jag lära mig 
spela gong? Gongens hänförande ljud tar ofta lyssnaren till en unik och 
transformerande upplevelse. Denna workshop vill inspirera dig till att ta steget in i och 
utforska gongens värld. 
 

Adam	Svensson	:	Jag	gick	på	mitt	första	yogapass	1996,	Kundaliniyogalärare	sedan	2002.	
Startade	Värnamo	Yoga	Institut	2003.	Gong,	ljud	och	vibrationer	har	sedan	år	2000	varit	
en	stor	del	av	mitt	liv	och	jag	hade	den	stora	förmånen	att	mellan	åren	2008–2013	jobba	
nära	Don	Conreaux	tillsammans	med	Jimmy	Andersson.	Gong	Academy	Sweden	har	aktivt	
arbetat	med	att	sprida	gongen	i	vårt	avlånga	land	och	utbilda	i	gongspel	i	mer	än	10	år.	De	
senaste	15	åren	har	jag	delat	mina	yogapass	och	gongbad	till	en	”digital	publik”	via	olika	
digitala	medier	tex	Podcasts,	YouTube	kanalen	www.yogatv.se	samt	även	via	Facebook	
LIVE.	Min	drivkraft	är	att	inspirera	människan	att	nå	sin	fulla	potential	och	bidra	till	fred	
på	jorden.	
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CENTERED & PELVIC FLOOR 
ESSENTIALS 
ENG: Bettina Sat Hari Kaur. A class for 
mums who want to train their abdominals. 
We strengthen the abdominals from the 
inside out, which brings a vitalized 
yogapractice. Strong navel means strong in 
life!	

1. ”Centered!” 
A class for mums who want to train their abdominals. 
We strengthen the abdominals from the inside out. 
That works against a rectus diastase. 
We are starting to control and vitalize the depth to enable you 
to practice more strenous yoga exercises. 
 

2. ”Pelvic	Floor	Essentials” 
The pelvic floor is essential in yoga practise, especially in Kundalini yoga. 
In this class we explore the significance and the anatomy bladder, bowel and uterus. 
Anatomy of the pelvis and pelvic floor. 
Correct activation of the pelvic floor muscles. 
Pelvic floor exercises and pelvic floor friendly abdominal exercises. 
	
Sat	Hari	Kaur	is	a	trained	actress,	naturopath	and	Kundalini	Yoga	teacher.	She	lived	for	
10	years	in	the	Guru	Ram	Das	Ashram	in	Hamburg	where	she	completed	her	yoga	
education.	In	addition,	she	has	been	studying	yoga	with	her	spiritual	teacher	Yogi	Bhajan	
for	many	years.	She	is	one	of	the	leading	trainers	in	the	3H0	Professional	Training	for	Yoga	
Teacher	for	Pregnant	Women	in	Germany.		
	

	

ALIGN YOURSELF & MOON 
CLASS 
ENG: Karta Purkh Singh. Learn how to 
practice Kundalini Yoga more effectively and 
physically more safe with the principles of 
divine alignment. Adjust your Asana practice 
and let your heart rule. 
	

Align	yourself! 
with Karta Purkh Singh 
Learn how to practice Kundalini Yoga more effectively and physically more safe with 
the principles of divine alignment. This fundamental knowledge will enhance all of your 
kundalini yoga. Adjust your Asana practice and let your heart rule. 
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Here	Comes	The	Moon	
Moon centers and relationships -a practical approach. A class taught by Bettina Sat Hari 
Kaur and Karta Purkh Singh together. 
 

Karta Purkh Singh:	In	addition	to	his	work	as	a	Kundalini	yoga	teacher	and	alternative	
practitioner,	Karta	Purkh	Singh	organizes	individual	consultations	and	runs	small	groups	
at	the	Hamburg	Health	Center.	Furthermore,	Karta	Purkh	Singh	trains	kundalini	yoga	
teachers	around	Europe. 
	

	

MANTRASÅNG TILL LEVANDE 
MUSIK  
med Har Dyal (Annki Warberg Landahl & 
Klas Landahl) yogalärare och musiker från 
Stockholm Kundaliniyogacenter som delar 
sin musikglädje och hängivenhet med oss 
	

Annki & Klas är yogalärare och musiker från Stockholm Kundaliniyogacenter som delar 
sin musikglädje och hängivenhet med oss. 
Att chanta mantran tar oss rakt in i hjärtat och har en djupt avslappnande och 
upplyftande effekt på oss. När vi sjungit infinner sig en skön stillhet, en inre klarhet och 
en positiv känsla. 
Annki och Klas är en del av Stockholm Kundaliniyogacenter, de är Teacher Trainers på 
Kundaliniyogalärarutbildningen och håller flera uppskattade och inspirerande retreats 
och yogaresor varje år. De har släppt flera skivor med yogisk musik och sprider 
sångglädje både i Stockholm och på festivaler runt om i Sverige. De har precis släppt 
skivan, ”The Heartbeat of We”, med vackra mantran ur Kundaliniyogatraditionen.  Lyssna 
på skivan på Spotify! 
 

 

HAPPY HORMONES 
ENG: Jiwan Shakti Kaur tells the secrets of 
hormones and how we can manage health 
and wellbeing this way. Happy Hormones is 
a way into the Stress-free zone! 
 

HAPPY HORMONES with Jiwan Shakti Kaur 
Every single emotion, every passion or action is determined by a hormone. A sense of 
well-being is the result of their balance. Happiness is a state of mind, based on the 
complex interplay of chemicals in the brain. 
BE GOOD by dopamine, so you reach the goal, get what you want, feel great and able to 
sustain you and those you love. 
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FEEL GOOD by endorphins, so you feel safe, at home everywhere, laughing and crying 
without fear. 
DO GOOD by serotonin, because you are great and you know it, you get and give respect 
and love, hugging the world. 
Stress, food, incoherent lifestyle, menopause/andropause are some of the main causes 
of the loss of hormonal balance. 
Come to discover the signals your body sends by an individual test of your glandular 
system, and learn how you can easily introduce changes in your life: For being good, 
doing good, feeling good! 
 
JIWAN SHAKTI KAUR is	a	Kundalini	Yoga	teacher	and	trainer.	By	focusing	on	the	
physical	body,	she	reaches	all	its	expressions	and	deeper	layers:	emotional,	psychological,	
spiritual.	Happy	Hormones	and	Yogic	Body	Language	are	her	deep	field	of	study.	
Based	on	her	rich	experience	of	nearly	30	years	of	Yoga	and	her	professional	background	
as	an	actress,	producer	and	screenwriter,	her	approach	is	unique,	full	of	sense	of	humour	
and	perfectly	combined	with	her	in-depth	study	of	Kundalini	Yoga.Jiwan	Shakti	is	co-
founder	and	Creative	Director	of	SunGalaa	–	the	toolkit	for	your	destiny.	
 

 

BRAIN BOOSTER 
 

ENG: Arezu Kaywanfar, from USA, teaches 
enrgetic yoga for the brain, and tells 
specifically about the benefits from 
meditating with Kirtan Kriya. How we can 
increase blood supply, sharpen the mind as 
well as sleep better! 

This Kundalini class incorporates Kundalini Kriyas for the brain. This class will be 
“Boosting” the brain by increasing blood supply, which helps sharpen the mind and also 
improves the nervous system. 
By the end, there will be a mini Brain lecture about Kirtan Kriya on behalf of The 
Alzheimers Research and Prevention Foundation. Arezu will refer to the brain scans and 
research done on the meditation benefits from leading medical schools in the US. Kirtan 
Kriya has been proven to reverse memory loss, as well as: reduces stress, depression, 
anxiety, and inflammation; while improving sleep quality, creating healthier, younger 
genes and more. 
 
Arezu has	been	a	practicing	Kundalini	yogini	for	over	two	decades.	Under	the	wing	of	
Gurusingh,	she	became	one	of	the	youngest	KRI	certified	teachers	at	the	age	of	14.	
Arezu	is	a	Certified	Brain	Longevity	Specialist.	She	is	a	dedicated	advocate,	infusing	her	
yoga	teachings	to	help	spread	awareness	and	prevention	techniques	for	Alzheimers.	She	is	
an	Ambassador	for	the	Alzheimers	Research	&	Prevention	Foundation	(ARPF)	founded	by	
Dr	Dharma	Singh,	along	with	Maria	Shriver’s	Womens	Alzheimers	Movement	(WAM).	
Her	life	mission,	is	to	use	the	mindful	practice	of	yoga	as	a	platform	to	inspire,	unite	and	
uplift	all	those	whom	she	comes	across,	hoping	she	inspires	YOU!	She	created	
www.inspirezu.com	to	spread	that	teaching	across	the	globe,	follow	her	at @inspire_zu.	
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FÖRELÄSNING  
PSYKIATRI OCH YOGA, 
HJÄRNAN OCH MAGEN 
	
Anne-Christine Fredman. Föreläsning 
Psykiatri och yoga, hjärnan och magen, av 
läkare och yogaläraren. Hon är även under 
utbildning inom Shinrin Yoku - skogsbad 
som terapi! 

”En föreläsning om hur allt hänger samman, kropp och själ  i allmänhet och hjärna och 
tarm i synnerhet”?   En workshop om stress, tarmhälsa och inflammation kopplat till 
psykisk ohälsa som utgår från mångårig klinisk erfarenhet och aktuell forskning och 
med ett stort utrymme med frågor.” 
”Kroppen är den största delen, med ett litet hål för själen” * 
 

Ann Christine Fredman,	Två-barnsmamma,	KRI-certifierad	Kundaliniyogalärare,	
	medicinskt	ledningsansvarig	överläkare	med	specialistkompetens		i	psykiatri,	26	års	
erfarenhet	som	läkare	och	med	ett	särskilt	intresse	för	och	kunskap	om	ADHD	och	
Autismspektrumtillstånd.	Forskare	inom	ADHD	och	kroppslig	sjukdom.	Grundare	av	
företaget	Fredman	Conscience.	Utbildare	inom	diagnostik	och	behandling	av	ADHD	för	
psykiater	och	sjuksköterskor	mfl.	Utbildare	i	västerländsk	anatomi,	fysiologi	och	psykiatri	
för	blivande	yogalärare.	Mediyogainstruktör	och	i	höst	färdig		EFTI	certifierad	Shinrin	
Yoku	(Skogsbad)	Therapy	guide.	Håller	kurser	på	Masesgården.		
 

* från bokstaven K i Pyttans A-B- och C-D-lära (1896) av J A G Acke, Albert Engström, 
Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och Birger Mörner. ” 
 

 

MANTRA DANCE 
 
ENG: Siri Sadhana Kaur shares her inviting 
and easy dance joy in "Mantra Dance". Siri 
Sadhana is a world traveller being trainer, 
musician and singer. She appears at 
festivals in Europe and overseas. 
 

Siri Sadhana shares her love of dancing in easy, inspiring moves to her own music. 
Listen and move according to how your body wishes. 
 

Siri Sadhana Kaur, UK	
Is	a	Singer,	Mantra	artist,	Kundalini	Yoga	teacher	+	trainer.	Siri	has	sung	in	a	variety	of	
styles	including	jazz,	soul,	blues	and	gospel.	Her	love	of	the	healing	power	of	music	and	
meeting	of	the	kundalini	teachings	led	her	to	sacred	chanting	where	her	true	calling	was	
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ignited.	Siris	touring	schedule	integrates	live	concerts,	Kundalini	teacher	trainings,	mantra	
dance	and	teaching	acapella	singing.	
 

 

 
GURU NANAK & MULMANTRA 
Annki berättar om Guru Nanaks liv och ideer 
och hur de är aktuella idag. Vi firar med att 
sjunga Mulmantra tillsammans och med 
levande musik.  

Guru Nanak – visionären och revolutionären 
Guru Nanak är en otroligt fascinerande person som inte bara levererade den djupa 
visionen om Oneness via Japji. Han var dessutom en provokatör och revolutionär – 
redan på slutet av 1400-talet är han feminist, fredskämpe och vurmar för alla 
människors lika värde. Kom och lyssna på en spännande föreläsning om Nanak, Japji, 
Mulmantra och hur hans idéer fortfarande är aktuella år 2019. 
 

Mulmantra meditation 
Vi integrerar helgens vackra energiarbete genom att chanta Mulmantra i 31 min med 
levande musik. Mulmantras kraft är visionen om vår enhet och det eviga i oss. Att 
recitera och meditera på Mulmantra kan förändra vårt livsöde från en karmisk berg- och 
dalbana till ett liv av flöde och välgång. Om du vill veta mer om mantrat så kom gärna 
på föreläsningen om Guru Nanak som ligger strax innan.	
	

Annki – Har Dyal Kaur har	praktiserat	kundaliniyoga	i	25	år.	Med	stor	bredd	och	djup	
delar	hon	passionerat	yogans	fantastiska	tekniker.	Hon	driver	Stockholm	
Kundalininiyogacenter,	utbildar	yogalärare,	är	cert	Gravidyogalärare,	Sat	Nam	Rasayan-
healer,	Yogaterapeut	och	har	kunskap	inom	Ayurveda.	Hon	har	skapat	och	leder	
Gurudinnans	Väg,	en	6	månaders	fördjupningskurs	för	kvinnor.	Tillsammans	med	sin	make	
Klas	skapar	hon	och	ger	ut	mantra-musik.	
 

 

YOGA SOM STÖD VID 
PSYKISK OHÄLSA 
 
SVE: Yvonne Thysell, 
specialistsjuksköterska på Karolinska 
Huddinge. Hon berättar hur hon använder 
kundaliniyoga för stöd till patienter och till 
gravida kvinnor. 
 

Yvonne har arbetat inom psykiatrin i många år inom olika områden då ett stort intresse 
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finns att jobba med människor med psykisk ohälsa. De senaste åren arbetat i ett 
konsultteam med specialistsjuksköterskor och psykiater som vänder sig ut till andra 
kliniker som t.ex specialistmödravården, neurolog – och infektionskliniken. Under de 
senaste åren utbildade sig Yvonne till yogalärare i Kundalini- och gravidyoga för att 
kunna använda sig av andra verktyg och komplement till traditionell behandling, såsom 
medicinsk yoga och yoga inspirerande övningar. Har nyligen startat gravidyoga med 
gravida kvinnor som ingår i perinatal-psykiatriska konsultteamet på Karolinska i 
Huddinge där bland annat barnmorskor, psykiatriker och Yvonne ingår. 
 

Yvonne Thysell,	Certifierad	kundaliniyoga	lärare,	Instruktör	i	gravidyoga	och	meditation,	
Specialistsjuksköterska	i	Psykiatri	
”Det	är	med	stor	entusiasm	som	jag	jobbar	med	dessa	kvinnor	och	ser	redan	nu	hur	teamet	
har/	kan	hjälpa	kvinnor	att	kunna	hantera	nedstämdhet,	ångest,	oro	och	även	
förlossningsrädsla	på	ett	bättre	sätt.	”	
”Yoga	och	meditation	hjälpte	mig	att	kunna	hantera	stress	och	spänningshuvudvärk	på	ett	
sätt	som	gjorde	att	mitt	intresse	för	Kundaliniyoga	växte,	utan	den	hade	jag	inte	varit	där	
jag	är	idag	med	mer	insikter	och	framförallt	med	en	ökad	livskvalité	och	en	inre	harmoni”	
 

 

TREATING ADDICITONS, 
ENG: Zsuzsanna Beres - MD in psychiatry - 
working in Norway, Sweden, Hungary - 
shares her experience from several 
addiciton programs. "Healing the Broken 
Brain". Can yoga help to calm down 
amygdala when brain is "Hi-jacked" by 
addiciton? 

Zsuzsanna Beres, MD in Psychiatry, shares her experience HEALING THE BROKEN BRAIN 
How to heal the “ Broken Brain” which experienced trauma or was exposed to drugs, 
alcohol or other toxins? Why and how Mindfullness, Yoga, Meditation can calm down 
the overactive amygdala? 
How the reward system and the anti-reward system works? How to explain the 
phenomen of craving, tolerance and sensititation, the process of developing addiction 
and how to understand the neurochemistry of the Addicted /”Hijacked” Brain and take 
advantage of neuroplasticity to regenerate it and develop new functional pathways? 
What Kundaliniyoga can do to support the healing process of a person suffering from 
addiction? 
What we know and what we experience as yogateachers? 
In 60 minutes We explore the Science and the Evidence which explains the experiences 
of many yogapractinioners and addicts in recovery and the success of certain treatment 
programs. 
 
Zsuzsanna Beres,	MD	in	Psychiatry	and	addictology	and	food,	sugar	and	sex	addiction	
therapist	(Superhealth,	Addiction	Beyond)	
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EN YOGISK RESA 
	
SVE: Mika Frost i Orsa berättar om sin 
yogiska resa, hur hon delade yoga via 
Facebook och skrev en bok. Mika delar 
dessutom ett viktigt yogapass för "Att 
hantera ilska" (Anger set). Ilska och rädsla 
tynger vårt nervsystem, bättre då att ta hand 
om den! 

Från helt okänd yogalärare i lilla Orsa till att ge ut en egen yogabok och inspirera 70 
000 personer över Facebook till att hitta kraft och glädje genom yogan i 
Yogajulkalendern på bara 4 år. Möt ”Yoga med Mika”, hennes berättelse och få 
inspiration till att bli mer kreativ och generös med det du har att ge. 
Att hantera ilska (Anger set) 
När vi blir arga, vare sig vi agerar ut ilskan eller vänder den inåt, så tar vårt nervsystem 
stryk. Det här fantastiska yogapasset justerar den stress som hormoner och hjärna blir 
utsatt för och gör att vi kan få en nystart. Meditationen är en vilande meditation som 
förstärker det goda från kriyan. 
	

Mika	Frost	bor	i	Orsa	men	hennes	räckvidd	är	långt	större	via	nätet.	Mika	inspireras	av	
främst	av	det	som	yogan	bidrar	till	att	möjliggöra	i	själva	livet.	Genom	den	har	både	
energin	kring	djup	depression	och	stark	negativitet	transformerats	till	kreativitet,	insikt,	
glädje	och	ökad	stabilitet.	Mika	vägleder	genom	kroppen	och	sinnet	fram	till	din	rena	
närvaro	av	ingenting	och	allting.	Mer	info	på	www.mikafrost.com	
 

 

KOMPA MANTRAN PÅ GITARR 
 
SVE: Jenny Horn lär oss att kompa på gitarr 
till mantrasånger. Hon är yogalärare, 
klassisk gitarrist såväl som musikpedagog 
till vardags och har lett kurser för både barn 
och vuxna. 

Workshopen riktar sig till dig som är helt nybörjare på gitarr, eller som har spelat lite 
tidigare. Du kommer att lära dig ett några vanliga ackord samt olika plock- och 
slagkomp som vi kommer att använda till att spela ett par kända mantran. Materialet 
kommer att presenteras så att alla kan var med på sin nivå utan prestationskrav. Du får 
även med dig ett enkelt kompendium med mantran så att du kan fortsätta att träna 
själv. 
Tag gärna med en egen gitarr. Det kommer även att finnas 12 gitarrer till utlåning som 
måste bokas i förväg – före 22 augusti till j.horn@gmx.net 
 

Jenny Horn är	kundaliniyogalärare,	men	även	utbildad	klassisk	gitarrist	och	gitarrlärare	
med	lång	erfarenhet	av	att	undervisa	både	barn	och	vuxna	
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YOGA VID MS/NMO, 
WORKSHOP 
	
SVE: Sabah, som själv har MS/NMO 
berättar hur yogan varit till hjälp och hur hon 
format sin vardag för att ge plats till 
meditation och rörelser som håller igång 
kroppen 

 
Jag heter Sabah. Jag bor vid havet i natursköna Tyresö Brevik som ligger strax utanför 
Stockholm. Där bor jag med min man och våra små hundar. 
Jag har haft sjukdomen Multipel Skleros MS/NMO sedan år 2000. I debuten och de 
första åren av min sjukdom var skoven täta och hårda. Jag gick med käpp 90 % av tiden 
och hade skov då jag tappade talförmågan, kunde varken styra ben eller armar. 
Jag fattade beslutet att sälja mitt dåvarande företag och börja om med mig själv. En 
förändring var att börja meditera och yoga dagligen, vilket har påverkat min kropp 
väldigt positivt. Jag vill verkligen förmedla att alla kan yoga! Ibland blir det ett helt 
yogapass, ibland blir det bara långa djupa andetag. Yogan har förändrat mitt liv! 
Jag är internationellt certifierad Kundaliniyoga och Meditationslärare med 
hälsoperspektiv. Jag håller klasser i Kundaliniyoga, Breathwalk och meditation i Sverige 
och i Spanien. Anordnar även klasser i SUP yoga (Stand Up Paddle Board). Att yoga på 
vattnet ger en extra dimension och utmaning. Några månader på vintern bor jag nere på 
Spanska Solkusten där klimatet inte är lika hårt mot min MS kropp. Jag anordnar Yoga- 
och Vandringsresor ner till Spanska Solkusten till vårt familjehem. 
Mer info om mig och min verksamhet www.sabah.nu 
 
 

 
Solveig Karlsson 

ENERGI MASSAGE 
 
Energimassage kommer ursprungligen från 
Japan och kallas ibland för Traditionell 
Japansk massage. Du sitter på en speciell 
stol med kläderna på. Genom tryck på olika 
punkter längs kroppens meridianer påverkas 
din blodcirkulation och även lymfflödet. 
Genomströmning i dina muskler ökar och 
kroppens energiflöden balanseras. . 
Massage betalas på plats, kontant eller 
Swish. 
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WHITE VINTAGE - 
KLÄDBYTARDAG 
White Vintage på Järna Yogadagar - Sälj det 
du inte behöver och fynda något nytt! Så här 
går det till: Du har något du inte längre 
använder (yogakläder, vita kläder, sjalar 
mm).  

Märk plagget med pris och ditt Swishnummer. Om du vill, lämnar du sen ett bidrag till 
Festivalens välgörenhet genom att Swisha valfritt belopp till Swish:123 27 16 777 
ELLER om du vill donera hela försäljningen till välgörenhet skriver du detta 
Swishnummer direkt på din prislapp. Ingen registrering eller listor som tidigare år. Det 
kommer finnas Klädstång på plats och även lite galgar men om du har möjlighet tar du 
med din egen galge. På söndag eftermiddag tar var och en med sig hem det som inte 
sålts - det som är kvar lämnas till klädinsamling. 
 

 

GRAVIDYOGA – LUGN FÖDER 
LUGN 
 
SVE: Birgitta Hedman, yogalärare och doula, 
delar med sig av sin visdom.  

LUGN FÖDER LUGN 
Lugn föder lugn! Hur stödjer vi kvinnan och paret i livets viktiga 
ögonblick? Graviditet, födelse och första tiden med bebis – att ge 
kvinnan kraft till sin egen förmåga och uppmuntra till lugn i denna del av 
livet. Hur skapar vi en bra grund för ett nytt liv. Vi gör ett mjukt yogapass 
för gravida och pratar om vikten av att förbereda sig och stödja en bra 
start i livet. + "Att använda rösten i gravidyoga 
 
 

 

SKOGSBAD – SHINRIN YOKU 
SVE: Skogsbad, Shinrin Yoku är en del av 
det som i Japan kallas ”skogsmedicin”. 
Forskning stödjer att skogsbad kan vara 
hälsofrämjande på många sätt: sänkt 
blodtryck, minskad stress, förbättrat 
immunförsvar m.m 
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Skogsbad, Shinrin Yoku är en del av det som i Japan kallas ”skogsmedicin”. Forskning 
stödjer att skogsbad kan vara hälsofrämjande på olika sätt såsom sänkt blodtryck, 
minskad stress, förbättrat immunförsvar, förbättrade blodsockernivåer, förbättrad sömn, 
minskad risk för hjärt- och kärl sjukdom, minskad ångest och nedstämdhet, förbättrad 
koncentrationsförmåga, minskad känsla av isolering både socialt men också i relation 
till naturen. 
För vissa personer kan ett skogsbad också ge en andlig upplevelse genom ökad vördnad 
för, och ökad mening med, livet. Genom att stärka vår relation med naturen och med 
varandra kan vi också bli mer medvetna om hur vi tillsammans också kan ge tillbaks i 
vår relation till naturen. 
 
”You can’t have healthy people on a sick planet”, Thomas Berry 
 
Under skogsbadet visar vi respekt för varandra och naturen och det som sägs i 
gruppen/cirkeln, stannar där. Om någon önskar avsluta skogsbadet i förtid är det viktigt 
att ni meddelar mig. Ha gärna med er mobiltelefoner men sätt era telefoner i 
flygplansläge under vandringen. 
Aktiviteten kommer inte att vara fysiskt utmanande. 
Vi kommer att röra oss långsamt, mjukt och kravlöst, med syfte att varva ned, få en 
avslappnad kontakt med naturen, minska vår stressnivå och uppleva ökad balans och 
harmoni. Att delta i en skogsbadsvandring innebär att du får en guidning i att öppna 
dina sinnen och genom att vara medvetet närvarande ”bada” dina sinnen i skogens 
atmosfär. 
Om du har några särskilda utmaningar fysiologiskt/ psykologiskt är det viktigt att du 
meddelar mig det. Det kan vara allergier(insekter, orm, växter eller annat), medicinska 
tillstånd som kan komma att kräva snabba insatser eller annat. Låt mig veta om ni bär 
adrenalin, nitroglycerin, insulin/ glukagon eller andra snabbverkande läkemedel så att 
jag snabbt kan hjälpa till om det behövs. 
Att tänka på - mer info finns på hemsidan: Fästingar, Myggor, Solbränna, Dehydrering,  
Kläder efter väder (det kan vara en fördel med skor som enkelt kan tas av om ni vill vara 
barfota under någon del av vandringen) och vid väder som omöjliggör skogsbad såsom 
kraftig åska meddelar jag er via mejl. Regn är dock inget hinder. 
 
Det kan också vara skönt att ta med ett sittunderlag/liggunderlag och en liten handduk 
om vi på vår vandring vill konnekta med vatten vi träffar på. 
Vi ses vid entrén lördag kl 13.45. Vi är åter 15.45 
 
Föranmälan till peacewoman68@icloud.com före torsdag 22 aug. 
Begränsat antal platser. 

Välkommen! Anchi  
 
	


