
Spännande
nytillskott
inom vår friskvård
Uttryck som ”KundaliniYoga”  och  ”Gong-
bad” var fullkomligt främmande  ord, när 
jag som VELLINGEPOSTENS representant 
kom till Harmonigården för ett intervjube-
sök hos företaget Cathy YogaCoach. 

Dess ägare, Catharina Bjerking –  upp-
växt i Falsterbo, utflyttad till Stockholm 

p g a kärleken, där hon 2005 startade sin 
verksamhet –  flyttade i somras med sin 
familj till Skåne och Vellinge kommun. 

Här har hon nu – den 1 september 2012 
–  gjort en ”nyetablering” med intressanta 
planer.

För att få en inblick i Kun-

”prova-på-utbildning”. En 
-

-
ta.

En härlig, men med tanke 
på den efterföljande intervjun, 
för mig ganska ”förgörande” 
avslappning. 

Men här började

-

-

-

Hon började engagera sig på 
allvar i Yoga och studerade i 2 
år KundaliniYoga vid IMY (In-
stitutet för Medicinsk Yoga) i 
Stockholm och är certi!erad lä-

rare i KundaliniYoga. Därefter 
har hon utbildats i medicinsk 
Yoga för Barn och Ungdom.

Utöver detta har Catharina 
byggt på sitt kunnande genom 
workshops i utbrändhet och – 
som ett viktigt komplement 
–  är hon dessutom diplomerad 
och certi!erad coach i Ledar-
skapsträning.

Med all denna kunskap 
-

-
-

Hon vänder sig givetvis till 
allmänheten med sina pro-
gram, men påpekar att det sist-
nämnda alternativet även har 
en specialinriktning mot per-
soner som arbetar i ledarställ-
ning på olika nivåer. Och varje 
coachingprogram kan skräd-
darsys.

När det gäller företagsenga-
gemang, kan Yoga även erbju-
das Ledningsgrupper eller an-
dra konstellationer.

KundaliniYoga för barn

-

aktiviteter kan göra underverk 

Genom en Yogastund rutin-
mässigt inlagd i morgonpro-
grammet kan ”röriga”, svårhan-
terliga klasser omvandlas till 
positiva, mer samarbetsvilliga 
grupper.

Och vad är då Gongbad – 

-

traditionellt bad i vatten. Du 
-

-

Gongen är mycket e"ektiv 
mot rastlöshet och stress. Den 



hjälper Dig att släppa djupt 
liggande spänningar och Du 
känner en vitalisering till både 
kropp och själ efteråt.

Catharina utstrålar

-

”Som yogalärare har hon fått 
mig att inse de positiva e!ekter 
som KundaliniYogan har på både 
kropp och själ. Som coach har 
hon hjälpt mig våga göra stora 
förändringar i mitt liv och hitta 
modet och styrkan att ta steg jag 
idag är väldigt stolt över att jag 
har gjort.”

Eller ”Under våra tio tillfällen 
hjälpte Cathy mig att hitta styr-
kan att känna självtillit, hon gav 
mig praktiska knep för att bryta 
negativa tankemönster” och 
”Hon är en 
god lyssnare som kommer med 
konstruktiv coaching, som fått 

mig att tänka i nya banor. Jag 
har fått aha-upplevelser i våra 
möten.” 

Det är dags att -

Inte så underligt att vi alla 
någon gång behöver hjälp på 
vägen!

Det är skönt att

0733-52 96 96
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