
Upplägg 

Tid: 6 personliga möten under tre månader, 

uppdelat på 7, 5 timmar.  

Plats: Slipgatan 13, Söder i Stockholm 

Investering: 3900 kr  

Ingår: Mindfulness- alt Yoga cd och person-

anpassat arbetsmaterial.  

Hur ser upplägget ut? 

Under 6 individuella coachningtillfällen får 

du redskap och hjälp att plocka fram ett 

starkare, friskare och gladare du. Vid varje 

möte, så får du vägledning och kunskap 

skräddarsydd för just dina förutsättningar.  

Med hjälp av moderna KBT övningar kart-

lägger vi dina mål och vägen dit, ger dig 

personanpassad kostrådgivning och trä-

ningsinstruktioner och stöd till att stärka 

din självkänsla och stressa ned.  

Vill du möta ditt bästa jag?  

Om du vet du att du kan  

- må bättre 

- bli piggare 

- stärka ditt immunförsvar 

- uppnå din hälsovikt 

- hitta till ett inre lugn 

Vi vill hjälpa dig att uppnå Ditt bästa jag, 

genom att ge dig stöd och handledning 

till rätt mat, träning och avslappning per-

sonligt utformat för just dig.  

Vi vet att hälsa är lätt att uppnå med rätt 

verktyg. Det ska vara enkelt att laga god 

och nyttig mat. Det ska vara roligt att röra 

på kroppen och du ska längta efter av-

koppling och återhämtning. Glädje och 

framgång är den bästa motivationen när 

det kommer till livsförändringar – det ska 

vara roligt och det ska ge resultat.  

Du får vägledning till att förändra det som 

hindrar dig idag att uppnå Ditt bästa jag.  

Låt oss ta reda på hur bra du kan må!  

Ditt bästa jag 

- en tre månaders investering i inre och yttre hälsa  

  

Hur går det till? 

 

Steg 1: Kartläggning av målsättningar och 

utformandet av din personliga väg till att 

uppnå Ditt bästa jag.  

Steg 2: Individuell kost– och näringsrådgiv-

ning.   

Steg 3: Träningscoachning 

Steg 4: Avslappning och stressreducering 

Steg 5: Du får hjälp att skapa nya vanor där 

ditt välbefinnande är en viktig del av din 

vardag  

Steg 6: Vi gör en uppföljning efter en månad 

och du får hjälp att stabilisera dina nya va-

nor inför framtiden.  
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”Vi strävar efter att se till hela männi-

skan , för att skapa bästa förutsättningen 

till att uppnå ett helare och friskare liv.” 

 

Maria Helander 

är beteendevetarepedagog, Steg 1-

utbildad samtalsterapeut, författare och 

mindfulnessinstruktör.  

 

 

 

 

 

Lina Lanestrand 

är beteendevetare, andningsinstruktör, 

näringsrådgivare och mindfulnessin-

struktör. 

Vägledare 

Ditt bästa jag– kontakt 
 

Lina Lanestrand 
0705-31 34 07 

e-post: info@linalanestrand.se 
Hemsida: www.linalanestrand.se  

 
Maria Helander 

Tel: 070-289 70 40 
e-post: maria.helander@kreativdialog.se 

Hemsida: www.kreativdialog.se 
Blogg: wwww.mariahelander.se 

Du förtjänar att trivas med dig själv! 
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Ditt bästa jag 

K r e a t i v  D i a l o g  
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