Tjejhelg – Yoga & Hormonbalans 28-30 maj 2021
”Varmt välkommen vackra du på en riktigt unna-helg.
Det är dags att sätta dig själv i första rum. Min högsta
önskan är att du ska få verktyg att hitta mer hem till den
du är. du är fantastisk och tillräcklig. Hoppas innerligt vi
ses”, Tanja Dyredand
Fira mors dag med extra guldkant i år och välkomna försommarens
ljuvliga tid med guidade meditationer, avstressande stillsam yoga för hormonbalans, inner flow, glädje, spa-tid, self-love, god mat och naturskön utsikt över Siljan.
Detta är en helg fylld med själagodis, det som gör gott för både kropp och själ.
Här guidas du till mer harmoni, livsglädje och inre läkning. Detta är en helg alla
kan vara med på, oavsett du aldrig yogat förr, är van yogi eller stel som en pinne.
Klasserna är helt unika och individanpassade, och om vädret tillåter är vi även utomhus för extra njutning. Du har också tid att varva ned i topprenoverade spa-anläggningen och strosa runt i vackra Tällberg och Siljans strand.
Tjejhelg är för: Alla. Ta med mamma, syster, väninnan eller kom själv och omge
dig med systerskap och omtanke.
Fokus: starta inre läkning, öka rörlighet, minska stress, balansera hormoner, stärka
bindväv, minska hjärntrötthet och smärta. Förbättra sömn och blodcirkulation.
Yogaformer under helgen (medicinsk yoga, hormonyoga, yin yoga, pranayama,
yoga nidra och chakrabalans/skrattyoga/shaking)
Alla klasser avslutas med guidad meditation till tonerna av tibetanska klangskålar.

Tjejhelgen upplägg
Fredag 28 maj:
Ankomst och incheckning från 15:00. Personlig goodiebag väntar på rummet
17.00 Tanja hälsar välkommen med hälsodrink
i spa-avdelningen
17.30-18.30 Open heart Soul Let go Yoga flow
& klangskålar – välkomna dig som du är
Spa-tid, egen tid
20.00 Stanna, pausa & LE, en kort gemensam
stund i närvaro innan middag
Lördag 29 maj:
7.30-8.45 Mindful Self-love flow med klangskålar – sätt intention, mantran för dagen.
Frukost
10.15-11.30: Föreläsning ”Du är huvudpersonen i ditt liv – starta inre läkning med self-love”. Hur kan man börja hylla sig själv lite mer,
och släppa taget om gamla programmeringar
som håller en tillbaka? Här bjuder Tanja på
egna guldkorn från sin bok, med hållbara
rutiner för inre läkning. Bland annat tittar vi
närmare på vagusnerven och din skrattkropp

med några sittande övningar på plats.
Lunch/egentid
15.00-16.15 Smile, shake & flow- chakrabalans
yoga i glädjande flöde. Avslutas med klang.
SPA-tid/egentid
19.30 Stanna, pausa & LE, en kort gemensam
stund i närvaro innan middagen
Söndag 30 maj:
7.30-8.45 Goddess soulful flow med klangskålar – välkommen mamma, gudinna det är din
dag
Frukost
10.15-11.15 Thankful heart to soul yoga flow
– vi avrundar helgen med glädje, omtanke och
medkänsla i spa-avdelningen.
12.00 utcheckning, vi säger hej då och på kärt
återseende
Vi förbehåller oss rättan att det kan ske
ändringar i plan.

Att ta med sig:
– Egen Yogamatta, egen filt samt egen kudde
om du föredrar exempelvis att sitta på en
kudde som extra hjälp till yoga.
– Extra varma strumpor och varm tröja/
kofta/sjal, då terapeutisk hormonbalansyoga kan man bli lite kall av.
– En talisman/smycke och/eller kristaller
som du kan ”ladda” med personliga
mantran.
– Kläder att yoga i: sköna kläder du kan röra
dig i, gärna för både inomhus och utomhus.
– Fyll dig med inre tacksamhet att du äntligen är på väg!
Ses snart
Kramasté (Namasté med kram) //Tanja
Programmet är preliminärt. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar. Vi följer även
restriktioner gällande pandemin.
Vid frågor om upplägg/yoga/meditation
kontakta tanja@stressaav.nu
Bokas på www.dalecarlia.se

Om Tanja Dyredand
Tanja är författare till boken
”Skratta&Pausa”, och omtyckt cert.
yogalärare, föreläsare, driver populära
#magipodden och youtubekanal. Förutom
det är hon även Mindfulness coach med
inriktning stresshantering, reiki master level
2, cert. medium och Ho’oponopono
practioner. Till vardags hittar du henne i
den egna yogastudion Vänliga Villan Yoga
& Konst i Roslagen men har Tällberg och
Dalarna extra varmt om hjärtat sedan flera
år. Nu är hon även aktuell med ny bok
som släpps i början av juni. Du som deltar
kommer att få förhandspremiär av boken på
plats!
Mer om Tanja hittar du på www.stressaav.
nu samt på Youtube.com/tanjadyredand
Instagram: @mindfully_tanja
Du som är nyfiken att testa Reiki på plats
kan även i förväg boka tid samt det finns
möjlighet att boka tid för egen reading/
medial vägledning för den som vill. OBS
mycket begränsat antal platser.
Boka tid via tanja@stressaav.nu

