
Matlagningskurs på Gotland 28-31 augusti 2015
...med stresshantering i form av yoga, andning, avslappning och meditation.

Som förra året erbjuder vi en helg med yoga och 
matlagning på Gotland. Det blir även en teoridel för 
att få större kunskap om vad det är vi strävar efter 
i hälsoväg och sedan praktisk matlagning, för att 
kunna vara mer “hands on” efter de tre teoretiska 
passen och provsmakningen av Carinas mat!

Vi åker till Carinas hus på Gotland och har några 
härliga dagar där vi lagar frukostar, huvudmål samt 
lättare kvällsmål tillsammans, under överinseende 
och med planering av Carina.

Eftersom Linda är utbildad Lärare och Terapeut inom 
Medicinsk Yoga, kommer vi även att väva in några 
lugna yogapass, andning och meditation - samt 
tala om vikten av att ha ett parasympatiskt tillstånd 
(lugn) i kroppen när vi äter. Det är skadligt för oss att 
äta i ett stressat läge.
  
Förhoppningsvis yogar vi på terrassen i mån av väder.
Du behöver inte ha yogat tidigare eller vara särskilt 
rörlig för att delta, eftersom du alltid utgår från din 
egen förmåga och dagsform.

Denna helgkurs är mellan lördag 29/8-måndag 31/8  
(med möjlighet att stanna och lyssna på Steven Acuff i Visby på tisdag kväll, se nedan)

 Din investering: 1000* kr/dygn eller 2.700* kronor för samtliga 

Vi erbjuder: stor frukost varje morgon ca kl 9-10, huvudmål alla dagar  
ca kl 15-16, kvällsmål alla dagar ca kl 20. 

Du är dessutom välkommen att delta i den praktiska matlagningen varje dag eller valfri dag.  
Du kan delta i teorilektionerna som sker varje dag kl 11-13 samt 17-18.

Dessutom kan du delta i yoga kl 8-9 varje morgon, samt meditation/andningsövning kl 18.30-19.30.
- Välj själv din form av deltagande, du kan “sätta ihop” ditt eget program.

*Resa och boende tillkommer, där vi rekommenderar någon av följande varianter: 
- övernattning i Carinas hus med flerbäddsrum för 100 kr/natt 
- i Kappelshamns fritidsby (3 minuter från Carinas hus)
- i eget tält eller husvagn på tomten

Vid kursanmälan får du länkar till allt, boende och resa.

PS. Steven Acuff föreläser tisdag 1/9 kl 18.30-21 i Visby. Vill du stanna kvar och lyssna på hans föredrag 
med temat “Medvetenhet - Matval - Miljö”, så kontakta Carina om biljett. DS.

Hoppas att du vill följa med oss till Gotland!
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