
Sättra Gård 21-23 november 2014
Din tid, dina val och samvaro med andra som också förstått att det går att må bättre.
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Välkommen att vara med på vår första gemensamma satsning för att öka  välmåendet 
hos dig som är öppen och vill ta en paus i vardagsstressen. Denna gång tar vi inget 
betalt för våra kunskaper för vi vill se att allt fungerar på bästa möjliga sätt och hoppas 
på feedback från våra deltagare. Långhelgen tillbringar vi i  Upplands Väsby på Sättra 
gård där Åsa Criborn tar hand om oss med mat, dryck och omvårdnad.
Max antal deltagare är nio. För att verkligen landa och komma bort från 
 vardagsstressen övernattar vi på gården. Två personer i varje rum. Kostnaden per 
person är 4 000 kronor inklusive moms (ordinarie pris 7 000 kr). Anmälan är bindande 
och faktureras i förväg från MeGo Travel – ta en reseförsäkring om du inte har någon 
sedan tidigare.
Ska bli så fint att få spendera en helg med just dig.

Hjärtligt Välkommen!
Nine, Liselotte, Birgitta och Åsa

Höstmörkret har gripit tag i oss ... och vi har nästan 
glömt hur lätt det är att leva under sommarhalvåret. Tänk 
om det kan kännas lika bra oavsett var vi befinner oss eller 
hur vädret är. Alla är vi chefer över vårt eget liv och våra val 
avspeglar hur vi mår. Många tar inte tag i sitt liv förrän en 
riktig kris dyker upp, men tänk om du istället börjar leva på 
ett sätt som gör att du kan hantera eventuella obehagliga 
 överraskningar på ett mer avslappnat sätt. 
 För mig var det en kris som startade min resa 1993, 
och idag är jag så tacksam att jag redan i den åldern förstod 
att för att må bra måste jag jobba på det – inget välmående 
kommer på posten. Så nu efter drygt tjugo år vill jag ge andra 
möjligheten att få möta de människor som hjälpt mig på vägen i 
mitt välmående. 
 Liselotte träffade jag i en Pilatesstudio 2002 och fann 
äntligen en typ av träning som tog hand om både kroppen och 
psyket, det var omöjligt att tänka på annat under den timma jag 
befann mig i Pilatesstudion. Tyvärr – för mig – har hon flyttat till 
Göteborg och gör göteborgarna lyckliga med träning, massage 
och allmän omvårdnad. Men just denna helg kommer hon upp 
till Stockholm för att instruera er utan att ens ta betalt ... men 
det händer bara denna helg, så passa på.
 Birgitta träffade jag 2006 och har följt hennes  magiska 
resa mot riktigt välmående efter en jobbig tid i hennes liv. 
Hon har ett sätt att beskriva både Feng Shui och Taoismen på 
ett rakt och okomplicerat sätt som gör att det är allt annat 
än  flummigt. Jag njuter av hennes sätt att föreläsa och dela 
med sig av egna erfarenheter som gör att allt blir  mänskligt 
men ändå professionellt. Hon kommer också för denna 
 introduktionshelg att ställa upp utan arvode, så missa inte 
chansen.
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Nine Sjudin: Tror att nästan alla kan 
 komma ihåg stunder då vi känner oss riktigt 
till freds med livet och oss själva. När är det? 
Mitt i en förälskelse? Kanske när du fick det 
där jobbet eller kom in på en utbildning. Mitt 
i svampskogen eller på semestern i närheten 
av något vackert? Musik?
     Det som är gemensamt för oss alla – när 
vi mår riktigt bra – är att vi är i stunden 
istället för i tankarna. Att medvetet försöka 
stänga ute sina tankar är oerhört svårt, men 
att träna oss att släppa förbi tankar som 
stressar oss är möjligt genom meditation. 
     Oavsett hur din vardag ser ut och vad du 
gör i ditt liv finns det stunder då det är dags 
att varva ner och släppa taget ELLER tillfällen 
då du behöver tanka energi för att kunna 
prestera på bästa sätt. 

Du kanske har hittat ditt sätt – jag fann mitt 
för tjugo år sedan.
Ingen hokus-pokus bara ren närvaroträning.

Liselotte Reivén: Jag har min  bakgrund 
inom dans- och scenverksamhet men 
 fastnade för många år sedan för den  sköna 
träningsformen pilates. I kombination med 
mitt arbete som kroppsterapeut är det 
 fantastiskt att se hur man med regelbunden 
och medveten träning kan hitta frihet, styrka 
och smidighet i sin kropp med enkla medel. 

Mina klasser kommer ge dig en lugn, 
 fokuserad träning där alla delar av din kropp 
är involverade. Vi söker styrka i våra  djupa 
muskler kring mage och rygg  samtidigt 
som vi tränar upp smidigheten i övriga 
delar av kroppen. Andningen finns ständigt 
 närvarande och hjälper tekniken att bli mer 
effektiv, samtidigt som vi syresätter kropp 
och huvud på ett sätt som ger dig skärpta 
sinnen och lugn i kroppen.

Birgitta Tryberg: Sjukgymnast och författare till tre 
böcker, den fjärde lanseras våren -15. Hon arbetar 
på  heltid som föreläsare och driver kursverksamhet i 
Grekland och Sydfrankrike.

Birgitta presenterar ett urval av världens visdomar på ett 
modernt och lättförståeligt sätt. 
Med grundläggande kunskap om gamla  visdomstraditioner 
växer din förmåga att leva i harmoni med dig själv och 
dina relationer. En kurs med Birgitta är en upplevelse som 
förändrar livet. Du ser sin roll i det stora hela, lär känna 
dig själv och får verktyg att förändra ditt liv. 
•  Kvantfysik – den osynliga intelligensen
•  Feng Shui – sambandet mellan psykologi och inredning
•  Tao – förändra dina tankar, förändra ditt liv. Vardagens 
verktyg ur en mild och insiktsfull filosofi.

Din ökade medvetenhet gör att människor vill ha kontakt 
med dig och dela din vision, såväl privat som i arbetslivet. 
Att få kunskap om detta är den bästa gåva du kan ge dig 
själv.



Program

Fredag 21 nov: 

09:30  Nines introduktion/

           förmiddagsfika  

11:00  Träning med Liselotte  

12:45  Lunch

14:00  Föreläsning Birgitta 

15:30  Fikapaus 

16:00-17:00  Föreläsning Birgitta 

18:00  Meditation med Nine

19:00  Middag  

Övernattning

Lördag 22 nov: 

08:00  Morgonmeditation

08:30  Frukost  

10:00  Träning med Liselotte  

11:15  Fika

13:00  Lunch

14:00  Föreläsning Birgitta 

15:30  Fikapaus 

16:00-17:00  Föreläsning Birgitta 

18:00  Meditation med Nine

19:00  Middag  

Övernattning

Söndag 23 nov: 

08:00  Morgonmeditation

08:30  Frukost  

10:00  Träning med Liselotte  

11:15  Fika

13:00  Lunch

14:00  Sammanfattning  Birgitta, 

frågor och lite utvärdering.

15:30 Fika

Avslut och hemgång ca 16:00
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