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 Nia, pilates, yoga 
& fascia fitness 

VAD ÄR NIA?  

Det är fitness med livsglädje och svett 
det är kraftfullt som kampsport 
det flyter mjukt som tai chi  
det är rytmiskt och livligt som dans 
det centrerar och tänjer som yoga det ger dig kraft, 
flexibilitet, rörlighet och balans 
det gör dig lycklig och avslappnad 
det ger dig fysisk, mental och emotionell fitness 
det stärker hela din kropp och själ 
det ger dig självförtroende och det gör dig glad!
Nia passar alla individer som tycker om att röra på sig 
- oavsett ålder, kön och erfarenhet
Nia är som en skön massage inifrån!

VAD ÄR FAsCIA FITNESS?

Fasciorna (bindväven) förändras, de är en levande 
vävnad. När de blir stela blir vi stela. När de är 
elastiska är vi mjuka och rörliga.  Fasciorna bildar ett 
helt eget system i kroppen, och det systemet är 
avgörande för hur vi mår.   Fascior anpassar sig helt 
och hållet till vår hållning och våra vanor. Att röra sig 
på olika sätt, sträcka sig, träna kraft, balans och 
snabbhet på olika sätt är fascia fitness.

VAD ÄR PILATES?  
Pilates är en träningsmetod med inspiration från bl.a. 
yoga och gymnastik. Du tränar mycket mage och rygg  
men även resten av kroppen. Pilates-övningarna görs 
på golvet på matta eller stående, du gör övningarna i 
ditt eget tempo och på din egen nivå. Varje rörelse görs 
koncentrerat, kontrollerat, flytande och med mot-
svarande andning. Pilates en metod som ger din kropp 
mer styrka, flexibilitet, balans och rörelseförmåga 
oberoende av ålder och fysisk kondition. Du förbättrar  
din kroppshållning, koordination och andning, 

Ulrika Eiworth
Cert. Nia Black Belt-Teacher, Pilates, fascia och 

yogainstruktör 

– Heidelbergs universitet, studier i pedagogik, 
psykologi och psykiatri + instruktörsutbildning i 
sport för handikappade och utvecklingsstörda 

– 6 år sportundervisning  för utvecklingsstörda.  
– 1991-1992 sportutbildning i Karlsruhe
– 1994 instruktörsutbildning i ryggymnastik,  
– 1995 aerobic-instruktörsutbildning, instruktör  i 

aerobic och step up  i 6 år 
– 1998 Nia utbildning, White Belt Intensive med 

Debbie och Carlos Rosas, USA  
– 2000 Nia Blue Belt Intensive, USA
– 2001+ 2005 Nia Brown Belt Intensive, USA  
– 2002 Pilates instruktörsutbildning för Polestar 
– 2003 Poweryoga-utbildning i Schweiz 
– kurser i NLP, Shiatsu, Yogilates m.m. 
– 2003 Nia Black Belt Intensive i USA 
– organisation av Nia utbildningen i Tyskland  för 

med Debbie & Carlos Rosas. 
– 2010-2011 Zumba instruktör, Basic & Gold 
– 2013 The Bodys Way & 52 Moves, London
– 2014 Hatha Yoga utbildning
– 2015 Fascia Fitness kurser och utbildning 
–     2016 Nia Floorplay, Hamburg
– organisation av Niautbildningen i södra Tyskland 

för Ann Christiansen. Workshops och presentation 
av Nia och Pilates på mässor, kongresser m.m.  

– wellness-resor med Nia, pilates och yoga  till 
Gomera,   Sicilien, Provence och Masesgården  
Adress: Am Henschelberg 8/1,   D-74821 Mosbach 
Tel: +49(0)6261-6742474  och +49-1714147567 
Mobil i i Sverige 070-6080558  
Mail:Ulrika@nia-online.de  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Masesgårdens mat i koncentrat! 
Juice Plus+ är 27 sorters ekologiskt odlade 
frukter,     grönsaker och bär, allt skonsamt 
behandlat och  torkat, max 32C°.   
              Min „happy-aging“ i 19 år!

Här http://www.juiceplus.se/+sm000301

kan du informera dig om innehåll och forskning 
över Masesgårdens Juice Plus hemsida. 

Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller 
vill pröva.

WELLNESS-VECKOR

3 underbara platser, Masesgården, Sveriges enda riktiga hälsohem, Hotell Kalura på Sicilien, ny ort för 
mig, ser fram emot en glad grupp, sköna rörelser, trevliga utflykter och all god italiensk mat. Underbara 

La Gomera, El Cabrito, en verkligen annorlunda plats, en oas!

    SICILIEN  Hotell Kalura    22.10-29.10

Vid havet, i närheten av den vackra staden Cefalù, ligger 
www.hotelkalura.com . Här kommer vi njuta av  en vecka 
med Nia, pilates, fascia fitness , yoga, vandringar, utflykter, 
sol och massor av god italiensk mat! 
Övernattning inkl. frukost fr.o.m. 65€/person, 98 € för ett 
dubbelrum. Kursen kostar 225€ för hela veckan.  
                                  1 rum kvar!

LA GOMERA (vid Teneriffa) www.elcabrito.com  
Nia, yoga, pilates, fascia fitness, bad, sol, vandringar, 

egen ekologisk plantage, bilfritt, med egen liten strand.
19.11-26.11 - utbokat

26.11-03.12   - 5 platser kvar  
I november, normaltemp. +20-25C°, kan du bada i havet, 

äta ute i solen under palmerna med havet framför dig! 
vandra i bergen eller ”bara vara”. Kurskostnad-220€ för 
5x3 timmar + org. En dag fri för utflykter eller vad du vill. 

En vacker anläggning för ca. 
50 gäster med röda Dalahus

 Underbar vedeldad bastu 
mitt i Siljan!

Hotellets restaurang med 
fantastisk utsikt.

               Sol och hav!

Frukost och lunchplats under 
palmerna direkt vid havet!

El Cabrito för ca. 80 gäster, 
bara nåbar per båt.

MASESGÅRDEN VID SILJAN I DALARNA 
Hälsohem med underbart god vegetarisk mat, stort 

aktivitetsprogram som Pilates, yoga, rygg- och  
vattengympa, stavgång, utflykter, föredrag, m.m. 

www.masesgarden.se  
Tel: 0247/64560  

Nia och Pilates 26.06-02.07 
2017 

Nia, Pilates och fascia fitness 19.02-25.02

              Här hittar du Nia

     Nia i Sverige, Finland, Norge & Danmark
www.nianow.com 

       
Nia utbildning: www.anniann.de
______________________ 

http://www.elcabrito.com/
http://www.elcabrito.com/
http://www.masesgarden.se/
http://www.nianow.com/
http://www.hotelkalura.com/
http://www.masesgarden.se/
http://www.nianow.com/
http://www.hotelkalura.com/

