
Känsla…Njutning…Närebo Kurs-& Konferensgård
Alla våra sinnen får vara med i en välkomponerad miljö! 

Yoga & meditation, sångmantras, gongbad, dans, workshops och härlig närvaro med likasinnade! 
Fredag den 2/9 kl. 18.00-20.00 kan du gå på enbart föreläsning med Tomas som berör ämnet  

“Följ din intuition-själens intelligens” 
Varmt välkommen 2/9 - 4/9 2022 för egen tid!

Yogahelg i Lidköping



Närodlad mat med omtanke för miljö och människa…
Från den 3/9 till den 4/9-22 bjuder vi in till egen tid för 

återhämtning och samla kraft. Fredagen den 2/9 inleds med en 

valfri föreläsning. Föreläsningen heter och berör; ”Följ din intuition 

- själens intelligens” som leds av Tomas Frankell.  

Här nedan kommer en beskrivning:
Vi befinner oss i ett kollektivt skifte från ego till intuition. Alltfler följer i 
vår tid sitt eget hjärta. Ett steg som ofta kräver  tillit eftersom det kan 
innebära ett möte med  båda rädslor och gammalt trygghetstänkande. 
Därför behöver vi ofta stöd till att våga ta ”hoppet” av tillit. Denna 
inspirerande kväll ges vi konkreta steg till att våga leva mer från från vår 
intuitiva intelligens.
Tomas, som är aktuell med sin nya bok ”Följ din intuition” är ett välkänt 
namn inom personlig och andlig utveckling. Han har utbildat flera 
hundra yoga och meditationslärare, drivet ett flertal andliga centra i 
Stockholm under flera decennier. Och skrivit tre tidigare böcker. Han 
har också medverkat i TV serien ”Tror du det” i SVT under två säsonger 
och lett morgonandakter i radio.
Din investering: 250 SEK för dig som endast går på föreläsningen.

Anmälan till ulrika@halsaoform.nu 
www.halsaoform.nu

Tomas  Frankell 

Ulrika Woxlin 

mailto:ulrika@halsaoform.nu
http://www.halsaoform.nu


Yoga- & meditation helg
2 dagars yogahelg Lördag 3/9 - 4/9 söndag 

Incheckning kl 13:00-15:00 om du kommer 
redan fredag 2/9-22

kl 17:00 Du hälsas välkommen samt får 
information om helgens upplägg.  

kl. 18.00 - 20.00 Föreläsning Tomas Frankell 
“Följ din intuition - Själens intelligens”

Med reservation för ändringar för bästa upplägg.



Lördag 3/9 upplägg

kl. 09.30 Yoga & Meditation med 
Tomas. Följt av intuitionsövning.

kl. 13:30  Lunch

kl 14:30 Workshop 

Kl. 16:30 Lätt Yoga & Gongbad 
med Ulrika.

Kl. 18:00 avslut på kvällen



Söndag 4/9
Kl. 09.30 Livsyoga & Meditation samt 
Gongbad med Ulrika.

Kl. 11:15 intuitionsworkshop med 
Tomas.

kl 12.45 frigörande dans med Ulrika.

kl. 13:30  Lunch 

kl. 14:30 ”Att leva i tillit - Vad innebär 
det?” Med Tomas.

kl. 15:30 Avslutning & reflektionsrunda 
med Tomas och Ulrika.



Investering i egen tid!
Känner Du att detta talar till dig och ditt hjärta. För ditt 
välbefinnande för egen tid med reflektion, återhämtning, ny energi. 
Läs då vidare nedan:

Anmälan, med namn, mobil, mail till mailadress; ulrika@halsaoform.nu 
 senast 22/8 -2022.

Betala in 1.400 SEK för att garantera din plats på yogahelgen 
bankgiro 5893 - 0363 eller swisha på 123 33 08 426 Hälsa & Form. 
Föreläsningen på fredagen den 2/9 betalas på plats och anmäls enligt 
ovan.

Investering 2.800 SEK/person inkl. yoga & meditation, workshop, 
föreläsning, dans, gongbad. Tillkommer kostnad för mat samt boende.

Boende på Närebo maila till; info@narebo.se

Boende enkelrum 845 SEK inkl. frukost

Boende dubbelrum 638 SEK/person inkl. frukost

Boende lägenhet från 1.230 SEK Exl. frukost beroende på storlek på 
lägenheten.

Önskas mat, frukost samt speciella önskemål  på Närebo meddela 
detta till anette@narebo.se

Anmälan är bindande och förenat med ett betalningsansvar. Du kan 
lämna platsen till en vän vid förhinder.

Ulrika Woxlin
Yoga -& Meditationslärare

Tomas Frankell
Yoga -& Meditationslärare

Grundaren till Livsyoga
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