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Välkommen till en yogahelg i Vinyasans tecken! 
Internationella yoga lärarduon Lisa Andersson Rhodiner 

och Nazareno Grisolia från Inspiro Yoga bjuder på 4 
olika workshops där du får djupdyka in i olika 

teman. Kom på alla eller välj din favorit!  
 

PRIS: 390 SEK eller 1400 SEK för alla 
Anmälan till info@sansochbalans.se 



 

 
 
LÖRDAG 9.30-11.30 
 
VINYASA 101 
Här är workshopen för dig som är ny till Vinyasa Flow Yoga eller för dig 
som gärna vill fräscha upp minnet om vad Vinyasa yoga egentligen är, 
vart den kommer ifrån och lära dig och/eller finslipa 
grundpositionerna som utgör “en vinyasa” (dvs planka, Chaturanga, 
Upward-Facing Dog och Downward-Facing dog). Du får lära dig hur du 
kan modifiera dessa positioner om du känner att de är för utmanande, 
men gärna vill bygga upp styrka och kunna följa med i flödet på en 
Vinyasa klass - på ett hållbart sätt. Du får även lära dig teknik i hur du 
gör de vanligaste övergångarna i Vinyasan smidigare hur du justerar 
dem efter din egen praktik.  
 
Öppen för alla nivåer. Undervisning på svenska. 
 
LÖRDAG 13.00-15.00 
 
POWER FLOW: 
En extra lång, stärkande Vinyasa klass där du blir ledd genom en 
ordentlig uppvärmning följd av kreativa sekvenser som bygger på 
Ashtanga’s solhälsningar A och B. Var redo att flöda genom 
inspirerande lekfulla flöden där du får röra på hela kroppen. Klassen 
avslutas med en extra lång nedvarvning, pranayama och såklart 
Savasana.  
 
För dig som gått VINYASA 101 och/eller har erfarenhet av dynamisk 
yoga sedan tidigare Obs. Undervisning på engelska. 
 
 



 

 
 
SÖNDAG 9.30-11.30  
 
DOUBLE UP VINYASA: 
 
2 lärare. 2 röster. 4 händer. Detta är en unik klass och upplevelse där 
du blir guidad genom en utmanande och inspirerande vinyasa flow 
klass av både Lisa och Nazareno. De undervisar en stund var sen byts 
de av, vilket skapar en spännande dynamik och atmosfär. Genom att 
vara två lärare ger det också utrymme för att kunna justeringar till 
eleverna, vilket kan hjälpa dig djupare in i positionerna. Klassen är fylld 
med olika variationer på positioner, både för den som är ny till Vinyasa 
och den som yogat tidigare. 
 
För dig som har gått VINYASA 101 och/eller har erfarenhet av 
dynamisk yoga sedan tidigare. Undervisning på engelska. 
 
SÖNDAG 13.00-15.00 
 

PLAY TIME – ARMBALANSER: 
Här är en workshop vars huvudsakliga ändamål är att du ska ha kul på 
yogamattan! Du blir först ledd igenom ett flöde för att värma upp 
kroppen, speciellt handleder, axlar, core muskulatur och höft 
öppnande positioner. Härefter får du testa på olika sorters 
armbalanser som baseras på “chaturanga” positionen. Bakasana, 
Parsva Bakasana, Koundinyasana A + B, Ashtavakrasana och 
Titibasana.  Du kommer även få möjlighet att jobba med övergångar 
till/från de olika positionerna.  
 
För dig som har erfarenhet av dynamisk yoga eller helt enkelt känner 
sig redo för utmaningar på mattan! 
 



 

 
 
 
OM LISA & NAZARENO: 
Lisa Andersson Rhodiner (SVERIGE) och Nazareno Grisolia (URUGUAY) 
är yoga lärarduon som inspirerar och sprider sin kärlek till yogan 
världen runt. Sedan 2012 har de rest och undervisat internationellt 
och jobbar med yoga på heltid. Tillsammans driver de Inspiro Yoga 
som arrangerar internationella Vinyasa yoga retreats, events och 
workshops. Lisa och Nazareno är kända för sina utmanande, lekfulla 
och inspirerande vinyasa yoga klasser, både när de undervisar i duo 
och var för sig. De inspirerar till ett leende på läpparna och motivation 
att komma tillbaka till mattan.   
 
För att läsa närmre om Lisa och Nazareno gå in på deras 
hemsida www.inspiroyoga.com 
 
 

http://www.inspiroyoga.com/

