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Spännande
nytillskott
inom vår friskvård
Uttryck som ”KundaliniYoga” och ”Gongbad” var fullkomligt främmande ord, när
jag som VELLINGEPOSTENS representant
kom till Harmonigården för ett intervjubesök hos företaget Cathy YogaCoach.
Dess ägare, Catharina Bjerking – uppväxt i Falsterbo, utflyttad till Stockholm
För att få en inblick i KunGDOLQL<RJDÀFNMDJHQWLPPHV
”prova-på-utbildning”.
En
P\FNHW LQWUHVVDQW DYVWUHVVDQGH RFK PHQWDOW VWlUNDQGH
PnEUDXSSOHYHOVH 6OXWIDVHQ
L µVPDNSURYHWµ YDU HQ VWXQGV
WRWDOYLODSnHQODPPXOOVPDWta.
En härlig, men med tanke
på den efterföljande intervjun,
för mig ganska ”förgörande”
avslappning.
Men här började &DWKDULQD
EHUlWWD RP VLJ VMlOY VLQ XWELOGQLQJ RFK GHQ YHUNVDPKHW
KRQEULQQHUI|U*HQRPDWWKD
WDJLWGHODYEOD\RJDPlVWDUHQ
<RJL %KDMDQV OlUD VRP UXQW
 YLD &DQDGD RFK 86$
VSUHGV XW |YHU KHOD YlUOGHQ
ÀFN &DWKDULQD KHOW NODUW I|U
VLJ DWW YlOGLJW PnQJD VMXNGRPDU lU VWUHVVUHODWHUDGH RFK
VNXOOH NXQQD EURPVDV XSS DY
RVVVMlOYDJHQRPDWWYLOlURVV
DQYlQGD µYHUNW\Jµ VRP KMlOSHURVVJnJHQRPOLYHWSnHWW
OlWWDUHVlWW
Hon började engagera sig på
allvar i Yoga och studerade i 2
år KundaliniYoga vid IMY (Institutet för Medicinsk Yoga) i
Stockholm och är certifierad 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 certifierad coach i Ledarskapsträning.
Med all denna kunskap
L EDJDJHW HUEMXGHU KRQ JHQRP &DWK\ <RJD&RDFK VnYlO
JUXSS VRP SULYDW\RJD 0HQ
GHVVXWRPJHUKRQlYHQSULYDW\RJDPHGHIWHUI|OMDQGHFRDFKLQJVDPWDOYLONHWlUXQLNW
Hon vänder sig givetvis till
allmänheten med sina program, men påpekar att det sistnämnda alternativet även har
en specialinriktning mot personer som arbetar i ledarställning på olika nivåer. Och varje
coachingprogram kan skräddarsys.
När det gäller företagsengagemang, kan Yoga även erbjudas Ledningsgrupper eller andra konstellationer.
KundaliniYoga för barnRFK
XQJGRP OLJJHU &DWKDULQD H[WUD YDUPW RP KMlUWDW 6nGDQD

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.
aktiviteter kan göra underverk
LQRP VnYlO I|UVNRORU VRP Sn
JUXQGVNRODQV ROLND QLYnHU
+lUE|UJLYHWYLVlYHQOlUDUQD
HQJDJHUDVRFKGHOWD
Genom en Yogastund rutinmässigt inlagd i morgonprogrammet kan ”röriga”, svårhanterliga klasser omvandlas till
positiva, mer samarbetsvilliga
grupper.
Och vad är då Gongbad –

XQGUDU MDJ &DWKDULQD I|UNODUDU DWW µ*RQJHQµ LQWH lU HWW
traditionellt bad i vatten. Du
E|UMDUPHGQnJUDHQNOD\RJD|YQLQJDUI|UDWWI|UEHUHGDRFK
PMXND XSS NURSSHQ 6HGDQ
OlJJDU 'X 'LJ VN|QW WLOOUlWWD
Sn YnUD XOO\RJDPDWWRU RFK
VYHSHUÀOWHQRP'LJI|UDWWVHGDQ OnWD *RQJHQV YLEUDWLRQHU
VN|OMD|YHURFKJHQRP'LJ
Gongen är mycket effektiv
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 YlUPH
KXPRURFKNORNKHW9LWYnKDU
EDUDWUlIIDWVXQGHUHWWSDUWLPPDU PHQ MDJ NDQ I|UVWn RFK
OLWD Sn UHIHUHQVHU VRP WDODU
RP
”Som yogalärare har hon fått
mig att inse de positiva effekter
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 styrkan 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 attDYUXQGDEHV|NHW KRV &DWKDULQD 0LQ EOLFN
InQJDU XSS QnJUD NORND RUG
VRP %XGGKD OlU KD P\QWDW ²
µ$OOWGHWYLlUlUUHVXOWDWHWDY
YDGYLKDUWlQNWµ
Inte så underligt att vi alla
någon gång behöver hjälp på
vägen!
Det är skönt att PlQQLVNRU
VRP &DWKDULQD ÀQQV 'X VRP
YLOOQnKHQQHKLWWDUKHQQHSn
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