
Aktiviteter vi erbjuder 
All verksamhets som bedrivs på YogaKloster är religiöst- och politiskt obundet 
samt i hälsans- och välmåendets tecken. Klostrets motto är att all verksamhet som 
bedrivs är för att upphöja deltagarnas närvaro, medkänsla och livsvisdom genom 
olika självkultiveringsarter så som Yoga, Aikido, Taichi, Qigong, Meditation etc.  
 
Vid YogaKloster för slutet sällskap som utvecklingsdagar för företag är vi måna om 
att deltagarnas vistelse inramas av YogaKlostrets filosofi. Därför har vi som regel att 
en stor del av den tid som grupper vistas hos oss får de ta del av någon/några av 
våra aktiviteter. Det betyder att om en grupp är hos oss exempelvis 8 timmar, står vi 
för aktiviteter minst tre av dessa timmar. Övrigt innehåll som det slutna sällskapet 
vill ha egen tid för skall stämma överrens med YogaKlostrets motto. 

 

Förslag på aktiviteter  

Sätt ihop er egen önskelista med aktiviteter och meddela oss sedan vad 
just er grupp önskar. 

Yogapass  

Kundaliniyoga är en aktiv och dynamisk form av yoga där huvudsakliga syftet är att fördjupa 
kontakten med sig själv, förutom yogaövningar ingår vila och meditation, passet anpassas efter 
gruppens behov. 60min-120min, om önskemål finns kan vi även ha kortare pass 20-40min.  

Yinyoga är en mjuk form av yoga med fokus på att reducera stress och spänning i kroppen 
genom att arbeta med övningar som ökar elasticiteten i bindväven. Om du är spänd, känner dig 
trött, har ont, problem med mage, huvudvärk, migrän, ångest etc. är denna yogaform jätte bra 
för dig. Den är också bra för dig som är mycket aktiv fysiskt eller mentalt eftersom den 
är återhämtningsinriktad. 60min-120min, om önskemål finns kan vi även ha kortare pass 20-40min. 

Klosteryoga   

Meditation - enkel meditation, finns möjlighet att sitta på stol för deltagare som inte kan/vill 
sitta på meditationskudde på golvet. 20 min, eller efter gruppens önskemål. 

Djupandning - deltagarna ligger ner på sköna ullmadrasser och lär sig grunderna för 
djupandning vilket är viktigt för att kunna hantera stress och släppa fysiska och emotionella 
spänningar. 20-40min 

Gongbad - vila på ullyogamadrasser lyssnandes till ett uråldrigt instrument vars toner ger djup 
avslappning och rekreation, vi rekommenderar denna aktivitet efter lunch. 30-120min. 

Yoga Nidra- guidad djupavslappning, deltagaren ligger ner på rygg och lyssnar till 
instruktioner för at nå kontemplerande vila. 20 eller 40 min. 

Brethwalk - en meditativ promenad där kombinationen av specifika mönster av andning 
synkroniseras med dina steg och förstärks med meditativ uppmärksamhet. Breathwalk är en 
enkel, naturlig och effektiv metod för att nå god fysisk och psykisk kondition. Promenaden görs i 
fridfull miljö i skog och vid vattendrag. 20-60min. 



 

Föreläsning med tema: 

 Hälsa och reservkraft (en föreläsning med hälsotest för deltagarna) 60 eller 180min 
 (vid 180min ingår avspänningssession, balansövning, deltagaren får svaret på 
 gåtan: ”hur klarar man att införliva ett nyårslöfte”). 

Aikido  (deltagaren får prova på den japanska självkultiveringsarten Aikido som har sina 
 rötter i kampkonsten), 30-60 min. 

Qigong (deltagaren får prova på den kinesiska självkultiveringsarten Qigong – kinesisk 
 yoga) 30-60 min. 

Uppvisning i: 

 Taichi-svärd (meditation i rörelse med ett kinesiskt dubbeleggat svärd där alla 
 rörelser presenteras med ett poetiskt namn), ca 10min. 

 Kinesisk kampdocka i solid trä (kraftfullt träningsredskap med träning som kräver 
 100% uppmärksamhet), ca 5min 

Övriga aktiviteter (lyssna, prova på eller lära sig) 

 Djembetrumma (gruppen kan välja mellan att lyssna, prova på eller lära sig spela 
 afrikans djembetrumma). 

 Filosofi och samtal i grupp (efter önskemål eller tema som bestäms innan) 

 Aikidostav (uppvisning eller prova på denna japanska självkultiveringsart som har 
 sina rötter i kampkonsten) 

 

 


