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Ordförande har ordet
Jag hoppas ni har haft en fin sommar och
fått fina sommarminnen som ni kan luta er
mot i vintermörkret!
Yoga får ett annat uppsving på sommaren
för mig. Jag har friheten att yoga när det
passar mig på dagen och inte när det finns
lite tid över.
Det har varit väldigt lite föreningsarbete
men i augusti tog det fart genom en fråga
från Abhijata Iyengar. Hon och Prashant
har bjudit in alla mentorer, yogalärarutbildare, samt alla assessorer, även dem under utbildning, till en sju dagars intensiv i
december. Cirka fem representanter från
vår förening kommer att delta. Spännande!

För att vi som certifierade Iyengar yogalärare ska få använda oss av och behålla
varumärket behöver vi betala och viktigast
av allt - fortsätta att utveckla oss, exempelvis genom att gå för en senior lärare ett
visst antal timmar per år.

Är det ovanligt? Nej, det förekommer allt
oftare hårdare krav för att få behålla ett
certifikat.
I början på året certifierade jag mig till
SAFe Agilist och det innebär att jag får
införa ramverket för agilt arbetssätt enligt
en amerikansk metod. I kursen ingick ett
prov och det fanns träningsprov on-line
som jag kunde göra före provet.

En annan sak jag har funderat på under
sommaren är Iyengar yogacertifieringsmärket. Vad är det vi får som certifierade
Iyengar yoga lärare och vad betyder det?

Efter många dagars träning vågade jag gå
upp på själva certifieringsprovet. Puh, jag
klarade mig! Men för att få behålla mitt
certifikat måste jag anmäla mig till ett nytt
prov nästa år som kostar 500 kronor för att
Det har alltid varit en kamp för mig att fylla i visa att jag håller mig a jour.
blanketten för att få behålla mitt certifieringsmärke. Vilka lärare har jag gått för,
På samma sätt fungerar vårt certifikat och
och vilken certifieringsnivå var det nu jag
därför är det viktigt att uppdatera föreninghade igen? Var hittar jag det? Besvärligt är en med den information som efterfrågas
det minsann!
årligen.
Varför är det så viktigt när alla ändå vet att Andrea Olow, ordförande
jag är certifierad och jag går på kurser
varje år? Iyengar yoga är ett skyddat varumärke över hela världen (TradeMark).

Grattis till examen!
Grattis till lärarkandidaterna som klarade sin Introductory
examen, 18-19 oktober 2019, i Göteborg!
Mona Bokneberg
Lina Sjögreen Edstam
Kirsten Wieland Houe

Mei Tang
Irene Sykijäinen Larsson
Karolina Staroduba
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Min indiske elev
Hösten 2018 fick jag ett mail från V, en
man jag träffade för sju år sen i Sri
Lanka. Han är indier, gift med en
amerikanska.

dagar och tider som vi skulle praktisera
yoga. Dessutom förväntade jag mig att
han skulle delta i mina övriga klasser
samt studera Light On Yoga.

De bor i norra Indien, nära Ganges. I
mailet skriver han att han och hans familj
kommer till Sverige två månader på sensommaren 2019, han vill lära sig yoga av
mig. Jag kände mig både smickrad och
förundrad. Varför vill en indier komma till
mig, Indien är ju yogans modersland!

Vid vår första klass frågade jag om han
kände till invocation till Patanjali och han
sa ’yes, yes’. När jag sen satt och sjöng
var han tyst. Jag fick en plötslig känsla av
att tänk om jag sjunger fel. Tänk om mitt
uttal är helt fel. Efteråt erkände han att
han aldrig hört den. Jag frågade om han
kunde sanskrit och han svarade att han
kunde ytterst lite. Jag insåg att sanskrit är
som latin för mig, en del prefix känner jag
igen men det är ju inget språk man talar.
Nu har V varit här i snart åtta veckor och
det börjar närma sig sitt slut. Vi har tränat
ca sex timmar i veckan fördelat på två
dagar. Det har varit ett sant nöje att ha en
elev som är så hängiven att lära sig.

Andera Hedenskog hjälper V i Dhanurasana

Jag svarade att det skulle vara roligt att
få undervisa honom och skickade med en
ungefärlig skiss på hur jag tänkte mig att
undervisningen skulle läggas upp. Han
tyckte det lät bra.

I mitten av augusti dök familjen upp. Jag
hade ordnat så de kunde hyra en lägenhet på Brännö, där jag bor. Min man och
jag välkomnade dem och tog emot gåvor
som de hade med sig från Indien. Under
kvällen gav jag V ett schema på vilka

En stor utmaning var att ändra fokus från
att göra yoga via youtube till att vara
närvarande i det han gör när han gör de
olika positionerna. Han har gått från att
konsumera yoga till att vända uppmärksamheten inåt. Jag hoppas att vår träning
lyckats väcka lite av kroppens inneboende intelligens och att han kan fortsätta
sin yogaresa.
Andrea Hedenskog, cert. Iyengar yogalärare,
ägare av Brännö & Majorna Yogastudio

Prenumenera på Yoga Rahasya
Yoga Rahasya är en tidskrift i
A5-storlek på 60-70 sidor.

Målet är att sprida Yogacharya B.K.S.
Iyengars undervisning.

Den ges ut fyra gånger per år
av Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) i
Pune och Light on Yoga Research Trust (LOYRT) i Mumbai.

För att prenumerera för 2019, betala 225
kr till IYFSEs konto och skicka in dina
adressuppgifter till:
kiki.hagner@gmail.com
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Årsmöte i Oslo 27-29 mars 2020
”Through stilling finding inner joy”
Vi ønsker velkommen til Iyengar yoga
convention med Brigitta Tummon, og
inviterer til en innholdsrik yogahelg på
Sagene Samfunnshus, Kristiansands
gate 2, 0463 Oslo, 27-29 mars 2020.
Helgens yogalærer, Brigitta, er opprinnelig fra Nederland. Etter å ha bodd
og undervist i yoga i 40 år i Sør Afrika,
flyttet hun til Oslo i desember 2019.

Under Brigittas veiledning kan vi oppleve nye måter å nærme oss stillingene
på.
Vi kan se frem til en yogahelg dedikert
til den indre opplevelsen i yoga under
kyndig veiledning av en meget erfaren
og dyktig seniorlærer.
Påmelding/anmälan/registration!

Brigitta er Senior Iyengar yogalærer
og har studert tett på BKS Iyengar i
en årerekke. Hun har en inspirerende,
reflektert og tydelig undervisningsstil.

Brigitta Tummon i janu sirsasana & event-teamet

Program:

Priser/Prices (NOK):

27/3 Fre kl 18:00 – 20:30 Restorativ
klasse

Early bird (tom 31.12.19):
1660 kr (medlem)/ 1840 kr (ikke medlem)

28/3 Lør kl 10:00 – 12:00 Dynamisk
klasse med bakoverbøy og vridninger

Hele workshop /whole workshop:
1840 kr (medlem)/ 2040 (ikke medlem)

28/3 Lør kl 12:00 – 16:00 Årsmøte og
pause (inkludert lunch for de som deltar
på årsmøte)

Fredag og lørdag /Friday & Saturday:
1225 (medlem)/ 1530 (ikke medlem)

28/3 Lør kl 16:00 – 18:00 Inversjoner

Lørdag og søndag / Saturday & Sunday:
1530 kr (medlem)/ 1840 kr (ikke medlem)

29/3 Søn kl 10:00 – 13:00 Foroverbøy
og inversjoner

Kontakt:

*Lørdag kveld vil det være mulighet for
felles bespisning (for egen regning).

Charlotte Bless: tel.+ 47 412 87 443
charlotte.bless@outlook.com
Vigdis Skråning: tel.+ 47 982 41 963
vigdizen@yahoo.no
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När Gabriella Giubilaro gästade
årsmötet i Göteborg
”Va bene!”

”I södra Europa är det tvärtom, där får jag mana
på eleverna och be dem anstränga sig mer”.
Så avslutar yogaläraren Gabriella Guibilaro varje Samtidigt framhåller hon att det är viktigt att
demonstration på Iyengaryogaföreningens
respektera sina stelheter och ha tålamod med att
årsmöteshelg i Göteborg 2019. Hon föredrar det det kan ta tid att släppa spänningar.
italienska uttrycket ”Va bene” framför det
engelska OK. Ett och annat ”mamma mia”
undslapp henne också när hon såg våra
ansträngningar. Vi jobbar för hårt helt enkelt
och behöver lära oss att slappna av mer.
Gabriella Guibilaro är lite av en legendar i
Iyengar yogasammanhang. Hon har utövat yoga
sedan 1973 och yogat med Iyengarfamiljen i 35
år. Många har säkert yogat framför hennes dvddemonstrationer eller sett videoklipp med hennes
pedagogiska och humoristiska sätt att vägleda
studenter in i olika asanas.
Maria Edström intervjuar Gabriella Giubilaro

Foto: Mari Lagerquist
Gabriela Giubilaro har en egen yogaskola i
Florens och har sedan många år kurser för yogastudenter och lärare. Innan yogan blev hennes liv ”Kroppen är vår historia och stelheten kan vara
hade hon en kärlek till naturvetenskapen som
vårt skydd.”
ledde till en doktorsgrad i fysik, något hon hänvisar till under workshopen.
På något sätt känns det som att Gabriella
Guibilaro har en örnblick, hon ser alla 45 deltaHon gillar att vara systematisk och bryta ner ställ- gare, var de befinner sig och vilka speciella inningarna i olika delar. Det gör hon också i Göte- struktioner var och en behöver. Hon går runt och
borg. ”Jag har studerat fysik, inte konst”, säger
korrigerar våra ställningar med mjuka händer och
hon och deltagarna småler lite.
passar även på att strö yogiska visdomsord
omkring sig och ge sin syn på hur man ska tolka
Från forskningen har hon tagit med sig problem- BKS Iyengar och Geeta Iyengar.
lösningsförmågan, att först kartlägga och analysera elevernas problem och sedan hitta vägen
Till exempel tycker hon att folk blivit för fokuseframåt genom att gå från A till B till C.
rade på ”alignment”, den konstruktiva länkningen.
Den är enligt Gabriella Guibilaro enbart till för att
Hon är lite bekymrad över att vi alla är så stela i skapa ”action”. Och rörelsen är till för att öka den
axlarna, kan det vara det kalla vädret undrar hon. inre medvetenheten, det är den vi ska fokusera
”Fokusera på förlängning och avslappning, anpå, vare sig vi är lärare eller elever.
nars låser ni energiflödet!”, uppmanar hon.
Förresten är vi alla elever, enligt Gabriella
Efter workshopen konstaterar Gabriella Guibilaro Guibilaro. Varje asana är en möjlighet att jobba
att alla i norra Europa verka jobba för hårt och
från insidan och skapa intelligens i kroppen.
anstränga oss för mycket. Förr eller senare kommer man då att skada sig om man inte respekteMaria Edström, certifierad Iyengar yogalärare
rar och lyssnar på sin kropp.
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Yoga workshops och retreats
vinter & vår 2019/20
VINTER 2019/20

VÅR 2020

Iyengar yogacenter Göteborg

Iyengar yogacenter Göteborg

27-29 dec: mellandags yoga med Ingrid
Engström, 350kr/dag eller 900kr för alla tre

1-7 mar: yogaretreat till Goa med Ingrid
Engström

4-6 jan: Trettonhelgs w/s med Ingrid Engström

Pris: 4000 kr för undervisningen
Välkomst- och avslutningsmiddag ingår.
Boende på Yab Yum resort bokas och betalas
separat. Kontakt och bokning:
joe@yabyumresorts.com

Kontakt & info:
ingrid@yoganugoteborg.se
https://iyengaryogacenter.se/workshops

20-22 mar: w/s med Gabriella Giubilaro
15-17 maj: w/s med Stephan Lalo

Info och anmälan:
https://iyengaryogacenter.se
ingrid@yoganugoteborg.se
Gabriella Giubilaro

Yogaretreat i Goa

Prana Friskvård Umeå
22-23 nov: w/s med Nina Sjödin

Fredag 18.00 – 20.00
Lördag 10.00 – 12.30 & 14.00 – 15.30
Workshopen anordnas tillsammans med Kiki
Hagner som har Yoga i Hörnefors.
Anmälan & frågor: yoga.asaokiki@gmail.com
http://www.pranafriskvard.se/yoga/

Prana Friskvård Umeå
6-8 mar: w/s med Ingela Abbott
Anmälan & info: yoga.asaokiki@gmail.com
Yogahuset Falun
13-15 mar: w/s med Ingela Abbot
Pris: 1800kr
Info och anmälan:
https://yogahusetfalun.se/workshop
info@yogahusetfalun.se

Pris: 1000 kr

Ingela Abbot
Nina Sjödin

