
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

MediYoga	  med	  handledning	  i	  3	  steg	  
För	  dig	  som	  lever	  nära	  någon	  med	  psykisk	  ohälsa	  
Det	  krävs	  mycket	  av	  dig	  som	  närstående,	  som	  koordinator	  gentemot	  myndigheter	  och	  för	  att	  du	  ska	  
klara	  av	  ditt	  liv	  för	  övrigt	  med	  arbete,	  familj	  osv.	  Ett	  enormt	  arbete	  som	  ibland	  kan	  bli	  väldigt	  ensamt.	  	  

Efter	  denna	  utbildning	  känner	  du	  dig	  säkrare	  i	  din	  roll,	  du	  vet	  mera	  vad	  som	  är	  bäst	  att	  göra	  i	  olika	  
situationer,	  vart	  du	  kan	  vända	  dig	  och	  hur	  du	  tar	  hand	  om	  dig	  själv.	  

Jag	  som	  leder	  utbildningen	  har	  egen	  erfarenhet	  som	  närstående.	  Jag	  har	  en	  dotter	  som	  under	  nio	  år	  
led	  av	  psykisk	  ohälsa	  som	  ledde	  till	  självskador	  och	  självmordstankar.	  När	  det	  var	  som	  mörkast	  
tappade	  jag	  nästan	  hoppet.	  Mot	  alla	  odds	  vände	  livet	  och	  det	  är	  jag	  så	  innerligt	  tacksam	  för.	  Därför	  
vill	  jag	  dela	  med	  mig	  av	  mina	  erfarenheter.	  Idag	  är	  dottern	  frisk	  och	  fungerar	  som	  ett	  värdefullt	  
bollplank	  för	  mig	  när	  jag	  är	  ute	  och	  föreläser	  

Jag	  arbetar	  idag	  professionellt	  med	  att	  ge	  stöd	  och	  kraft	  till	  närstående.	  Jag	  har	  arbetat	  inom	  vården	  i	  
20	  år,	  men	  arbetar	  nu	  helt	  som	  egenföretagare.	  Är	  utbildad	  Yogalärare/terapeut	  i	  MediYoga,	  
medicinsk	  yoga	  och	  är	  Rosenterapeut/massör	  och	  har	  haft	  yogakurser	  sedan	  2001.	  Jag	  är	  
ambassadör	  för	  kampanjen	  Hjärnkoll,	  en	  rikstäckande	  kampanj	  för	  att	  öka	  kunskapen	  och	  minska	  
fördomarna	  om	  psykisk	  ohälsa	  (Se	  www.hjarnkoll.se).	  

	  
PROGRAM	  	  	  
Steg	  1:	  22	  mars	  kl	  13.00	  -‐	  16.30	  
Presentation:	  Min	  historia	  
MediYoga	  
	  
Steg	  2:	  12	  april	  kl	  13.00	  -‐	  16.30	  
Vad	  har	  hänt	  sen	  sist?	  |	  Hanteringsstrategier	  
MediYoga	  

	  
Steg	  3:	  10	  maj	  kl	  13.00	  -‐	  16.30	  
Uppföljning	  |	  Hanteringsstrategier	  |Hur	  gör	  jag	  nu?	  
MediYoga	  	  
	  
Plats:	  Stockholm,	  Lidingö	  
	  

	   För	  anmälan	  och	  mer	  information:	  
eva@evabillqvist.se	  eller	  
www.evabillqvist.se	  

	  

	  
Eva	  Billqvist	  –	  Livskraft	  &	  Hälsa	  

terapeut	  och	  yogalärare	  
	  


