
 

 

                                  Ayurvedahelg 
 

  
Schema lördag: 
 

 
                            

                         Schema för helgen 
Lördag: 
❖ Yogaklass 09.30 – 10.30. Möt Ayurveda på mattan 
❖ Workshop Ayurveda 11.00 – 13.00. Ayurveda – mer än 

bara örter 
❖ Lunch Ayurvedisk glutenfri/ vegan.  100 kr. Betalas via 

swish till Katja. 
❖ Konsultationer 13.20- 17.00.  Bokas i boka direkt 
❖ Massage 13.00 – 17.00. Bokas på plats (finns 30, 60 & 90 

min) 
 

Söndag: 
❖ Yogaklass 09.30 – 10.30. Framsida, baksida och mitten - 

kvalitéer av energier - Gunas. 
❖ Workshop Ayurveda 11.00 – 13.00. Ayurvediska råd vid 

våra vanligaste åkommor. 
❖ Lunch Ayurvedisk glutenfri/ vegan. Pris: 100 kr. Betalas 

via swish till Katja 
❖ Konsultationer 13.20- 17.00.  Bokas i boka direkt. 
❖ Massage 13.00 – 17.00. Bokas på plats (finns 30, 60 & 90 

min) 
 
 

 



 

 

 
Innehåll och priser: 
 
Lördag 

Pris lördag: yogaklass+ föreläsning: 490 kr 

Yogaklass 09.30-10.30 
”Möt Ayurveda på yogamattan” 

 
Hur kan man föra in Ayurveda i en yogapraktik? 
Vi kommer tillsammans under klassen utforska vad är balans respektive obalans? 
Hur kan jag som yogautövare etablera en medvetenhet med hjälp av ayurvedisk 
kunskap?  
 

 Föreläsning lördag 11.00 – 13.00 
”Ayurveda - mer än bara örter” 
 

Ayurveda är ett holistiskt läkesystem som strävar efter perfekt hälsa i såväl kropp som i 
själ och sinne. Vad betyder det i praktiken? Hur åstadkommer vi detta i vår vardag? 
Hur ger vi näring till alla dessa aspekter? Hur går vi från obalans till balans och hur 
upprätthåller vi sedan denna balans? 
 

Söndag 
Pris söndag: yogaklass+ föreläsning: 490 kr 

Yogaklass 09.30-10.30 
”Framsida, baksida och mitten - kvalitéer av energier” 
 
I denna yogaklass kommer vi utforska yogapositioner (asanas), vår andning & vårt 
sinne utifrån Rajas, Sattva och Tamas som är kvalitéer av energi -Gunas.  
Guna är ett sanskritord som översätts som kvalité, attribut, tendens/riktning, syfte, 
speciellt, i synnerhet. I Yoga och Ayurveda, Guna är ett element i verkligheten som kan 
påverka vårt psykologiska, emotionella och energetiska status. De tre Gunas beskrivs 
som konstant influerar och interagerar med varandra. Vi kan av dess mönster lära oss 
att definiera respektive Guna. För en yogautövare skapar medvetenheten om 
respektive Guna en sorts GPS som tillåter oss att göra val att bli mer balanserade, 
fridfulla och harmoniska, både på och utanför mattan. 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 

Föreläsning söndag 11.00 -13.00 
”Ayurvediska råd vid våra vanligaste åkommor” 
 
 "Har du ont i huvudet? Ta en Alvedon!" Det kan absolut emellanåt vara på sin plats med 
en Alvedon, men Ayurveda handlar mer om att titta på, och långsiktigt balansera, den 
underliggande orsaken till huvudvärken och inte bara kortsiktigt avlägsna symptomen. 
Kroppstyp, ålder, årstid, obalanser, dygnsrutiner mm behöver tas i beaktande om du 
verkligen vill börja vandra stigen mot perfekt hälsa. 
  
 

Hälsokonsultation 
Vid en Ayurvedisk hälsorådgivning används bl a pulsläsning för att diagnosticera olika 
obalanser. Du får skräddarsydda hälsoråd anpassade efter dina behov och efter vad 
som framkommer i pulsen. 
Råden är oftast enkla, effektiva, och kan omfatta kost, dagliga rutiner, 
livsstilsförändringar, yoga/motion, köks- råd, andningsträning samt örter. 
Oftast gör små förändringar över lång tid en stor skillnad för vår hälsa och vårt 
välbefinnande och kanske behöver du inte gå längre än till ditt eget skafferi för att 
hitta rätt "medicin". 
Pris: 60 min 600 kr (bokas i bokadirekt) 
Pris: 30 min 400 kr (bokas i bokadirekt) 
 

Abhyanga Massage (varm oljemassage) 
En härligt avslappnande ayurvedisk helkroppsmassage, med långa, svepande rörelser och 
varm, ekologisk sesamolja. 
Abhyanga är en mjuk, skön helkroppsmassage med varm sesamolja, där kroppen 
masseras med ett relativt lätt tryck. Denna massage är mycket lugnande och därför är 
lämplig t.ex. vid stress, stelhet, frusenhet. Sesamoljan som används oftast vid denna 
behandling ger förnyad energi på cellnivå. 
Cirkulationen och vitaliteten ökar medan muskler och leder mjukas upp. Värmen, oljan 
och rörelserna renar kroppen från slaggprodukter. Abhyanga är välgörande och 
balanserande för alla typer. 
 
Pris: 30 min 400 kr. Bokas på plats 
Pris: 60 min 700 kr. Bokas på plats 
Pris: 90 min 950 kr. Bokas på plats 
 

 



 

 

 
 
 
Oss kommer ni att få träffa under helgen! 
 
 

 
 
Om Isabel 
Konsultationer 

 
Jag började utforska Ayurveda och applicera det i min vardag i slutet av 1990-talet. Efter 
en längre vistelse på en ayurvedisk folkhögskola bestämde jag mig för att utbilda mig och 
har sedan år 2001 Ayurveda som min profession. Jag har diverse utbildningar inom yoga, 
yogaterapi och Ayurveda från Sverige, Danmark och Indien. Var fram t o m 2017 en av 
lärarna på Ayurveda-Akademin, arbetar numera i Gnesta på mitt eget företag "Hela Du 
- Isabel Ramírez, Yoga och Ayurveda i Sörmland". På hemmaplan ger jag 
ayurvediska behandlingar och hälsorådgivningar. Åker också iväg på olika uppdrag där 
jag håller föreläsningar, workshops, yogalektioner, hemma-hos-konsultationer för 
grupper mm.  



 

 

 

Om Lotta 

Yogaklass + massageterapeut 

 
 
Utbildad E -RYT 500 H. ISHTA Yoga masterutbildning 2013. Akademiskt utbildad inom 

Hälso- Sjukvård. 

Lotta påbörjade sin Yogapraktik 1997. Hon är utbildad inom Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, 

Ashtanga Yoga Vinyasa Yoga, Anusara Yoga, Yin Yoga level 1-3, Restorative Yoga + Yoga 

Nidra, Gravid Yoga, Terapeutisk yoga, ISTHA yoga. 

Arbetat sedan 2006 som utbildningslärare på 200 + 300 H utbildning samt Yin- 

utbildning och yogaterapeututbildning. Specialiserad i Pranayama, 

bäckenbotten/bandhas, pedagogik i yogalärarrollen samt ledarskap inom 

yogalärarrollen. Lotta är utbildad Ayurvedisk massageterapeut på Ayurveda akademin. 

”Yoga och Ayurveda är fantastiska livsskolor med verktyg som ger människan en 

medvetenhet om sig själv. Från den medvetenheten kultiveras ett inre växande över tid i 

samklang med en kontinuerlig Yogapraktik”.  

 

Om Rosie 

Massageterapeut 

 
Utbildad Ayurvedisk massageterapeut på Ayurveda-Akademin. Var sedan en av lärarna 

på utbildningen där. Väldigt omtyckt hos sina klienter för sina varma, helande händer. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Om Maria 

Massageterapeut 

 
 
Utbildad RYT 200. Akademiskt utbildad inom hälso- och sjukvård. Beroendeterapeut. 
 
Maria kom i kontakt med yoga och Ayurveda år 2007 och har sedan dess praktiserat och 
studerat dessa områden. Maria är utbildad Ayurvedisk massageterapeut på 
Skandinaviska Ayurveda akademin, Yogalärare tränad enligt ISHTA, Restorative Yoga 
och Yin yoga Level I med Sarah Powers samt Medicinsk yoga via MediYoga Institutet i 
Göteborg. 
 

Om Katja 

 Kostkonsult 

  
Jag är utbildad kostkonsult vid näringsmedicinska skolan och raw living foods instructor. 
Utöver det har jag studerat Ayurveda under min yogalärarutbildning. Min bas är en 
växtbaserad och ekologisk kost som hämtar inspiration från Ayurveda, makrobiotisk 
kost och raw food. Jag vill inspirera till att äta en kost som är hållbar för vår miljö, som 
är anpassad utifrån dina individuella behov och som får smaklökarna att dansa. 
 

 


