
Pausa allt utom dig själv  
Yoga och Mindfulness  

med Marie Androv och Malin Sävstam 
 

 
Ge dig själv en sommarpresent. Följ med till Medelhavets pärla för att stärka kropp och själ. 
 
Sparka av skorna och ta en paus från det höga vardagstempot. Fyra lyxiga stilla dagar bara för dig på 
magiska Cal Reiet, Mallorca när ön är som allra bäst. Kom själv eller gör en oförglömlig resa med kära 
vänner. 
 
På Maries och Malins unika yogaretreat smakar vi på yogans olika dimensioner. Hatha-, Medi- och 
Yinyoga. Vi rör oss dynamiskt för att bygga upp muskler och skelett. Och vi låter kroppen landa mer 
grundat och mjukt för att stärka bindväv, leder och ligament. Daglig andnings- och mindfulnessträning 
förbättrar vår inre hälsa och lugnar sinnet. 
Med välgörande yoga, vegetarisk mat och energigivande samtal kommer du återvända med ett mer 
fridfullt sinne. Redo att på allvar ta dig an sommaren 2020. 
 
När:  28 juni – 2 juli 2020. Ankomst söndag från 13:00, första klassen startar 16:00. Avslut torsdag 

klockan 11:00 efter andningsträning, yogaklass och brunch. 
 
Var:  På sagolika Cal Reiet i Santanyi, öster om Palma, ca 35 min från flygplatsen, kika på calreiet.com 
 
Hur: Flyget bokar och betalar du själv.  

Vi anordnar transport från flygplatsen till Cal Reiet för de som landar söndag 28 juni senast  
klockan 12:00 och tillbaka till flygplatsen och/eller Palma på torsdag 2 juli kl 11:45.  
 

Pris:  4 nätter, 4 middagar, 4 bruncher, 13 klasser för 14 500 SEK i delat dubbelrum 
Tillägg för enkelrum är 1 100 SEK per natt.  
4 000 SEK faktureras vid anmälan. Resterande belopp faktureras 1 maj. 
 



Kom själv eller locka med någon du tycker om. 
 

Anmäl dig till malin.savstam@ettriktliv.nu eller ring Malin på telefon 0708 23 86 75 för mer info. 
 
Om Marie 
Inre stabilitet, vänlighet och glädje är ledstjärna i Maries liv och praktik. Hennes intention som lärare är att 
skapa en trygg plats att utforska och fördjupa medveten närvaro i vardagen.  
 
Marie är mindfulnesslärare för Jack Kornfield och Tara Brach vid UC Berkeley, ayurvedisk hälsorådgivare 
utbildad i Sverige, Indien och USA för bland annat Dr Vasant Lad, med erfarenhet från sjukhus i Indien. 
Utbildad MediYoga terapeut för Göran Boll, och har under flera år varit föreståndare och ansvarig för 
fortutbildningen i MediYoga vid Depression vid MediYoga Institutet, Stockholm.  
Hon leder mindfulness och yoga, utvecklande samtal, och föreläser både privat och på företag i sitt 
företag Självtrygg. 
 
Marie har dessutom tio års erfarenhet som kommunikationsansvarig på KTH och tidigare karriär som 
journalist i Washington D.C, samt programkoordinator för Centralasien och Östafrika på SIDA och har 
bland annat bott i Kyrgyzstan. 
 
Om Malin 
Malin överlevde flodvågskatastrofen i Thailand 2004, men förlorade sin man, två av sina tre barn och tre 
nära vänner. Tack vare hennes dagliga närvaroträning av medvetandet, andningen och kroppen lever 
hon nu ett helt och rikt liv. 

Humor är en viktig inspirationskälla för Malin både på och utanför mattan. Hennes undervisning är 
glädjefylld och dynamisk med fokus att leda in i säkra och stärkande positioner.  Malin har en gedigen 
utbildning inom yoga och mindfulness för internationellt erkända lärare som Sarah Powers, Maty Ezraty 
och James Brown. 
 
Malin har även en omfattande yrkeserfarenhet bl.a. VD på en reklambyrå och egen konsultfirma. Idag är 
hon en erfaren föreläsare med uppdrag på företag inom olika branscher.  
Hennes bok När Livet Stannar har sålt i drygt 65 000 exemplar. 2009 var hon sommarvärd i P1. 
 
 

"The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have 
created a society that honours the servant and has forgotten the gift."   

Albert Einstein 

 



Put everything on Pause but Yourself 
Yoga and Mindfulness  

with Marie Androv and Malin Sävstam 
 

 
Give yourself a summer gift. Join us at the heart of the Mediterranean to strengthen your body and soul. 
 
Join us for revitalizing yoga and mindfulness for body and soul at the most magical spot in the 
Mediterranean. Four luxurious calm days at Cal Reiet, Mallorca, when the island is at its best.  

Come alone or make an unforgettable trip with dear friends. 

Malin and Marie’s unique yoga retreat offers different dimensions of yoga: Hatha, Medicinal and Yinyoga. 
We move dynamically to strengthen muscles and bones.  We let the body land and ground softly to 
revitalize fascia, joints and ligaments. Daily breathing and mindfulness practice enhance inner balance 
and calms the mind. 
 
With wholesome yoga, vegetarian meals and energizing conversations you will return with a more 
peaceful mind. Ready to bring on the summer. 
 
When:  28 June – 2 July 2020. Arrival Sunday 28th from 13.00, first session starts at 16.00. Closing on 

Thursday 2nd of July at 11.00, after breathing practice, yoga class and brunch. 
 
Where: At the magical Cal Reiet in Santanyi, East of Palma, approx. 35 min. from the airport, please 

check calreiet.com 
 
How: Transportation to Mallorca is booked and paid by you. It is recommended to arrive on the early 

morning flight.  
We arrange transfer from the airport on Sunday 28th to Cal Reiet for arrivals before noon, as well 
as the return to the airport/Palma on Thursday 2nd of July at 11:45 am.  
 



Price:  4 nights, 4 dinners, 4 brunches, 13 classes for the price of 1 350 EUR in shared double room. 
Single room supplement is 100 EUR per night.  
 
400 EUR will be invoiced upon registration, and the remainder will be invoiced on 1st of May.  
 
 

Enjoy these days on your own or bring a dear friend.  
 
 

Register by sending an email to malin.savstam@ettriktliv.nu or phone Malin at +46 708 23 86 75 for more 
info. 
 
About Marie 
Marie lives and practices inner stability, kindness and happiness. Her intention as a teacher is to create a 
safe space to explore and deepen loving awareness in regular life.  
 
Marie is a mindfulness teacher trained by internationally acclaimed teachers Jack Kornfield and Tara 
Brach at UC Berkeley; Ayurvedic Lifestyle Consultant with extensive training in Sweden, India and the 
U.S. by Dr Vasant Lad, among others, with experience from Ayurvedic hospitals in India; Medicinal yoga - 
MediYoga - therapist and teacher trained by Göran Boll at the MediYoga Institute Stockholm, where she 
has been the director and responsible for the Teachers Training in MediYoga for Depression. Marie 
teaches mindfulness and yoga, coaches, trains and speaks both privately and in business.  
 
Additionally, Marie has ten years of experience as a communications director at the Royal Institute of 
Technology and a former career as a journalist in Washington D.C. She has also worked as program 
coordinator for the Swedish International Development Cooperation Agency in Central Asia and East 
Africa, and has lived in Kyrgyzstan, among other countries.  
  
 
About Malin 
Malin survived the Tsunami in Thailand 2004, but lost her husband, two of her children and three close 
friends. Thanks to her daily awareness practice of consciousness, breath and body she now lives a joyful 
and rich life.  

Humor is an important source of inspiration to Malin, both on and off the yoga mat. Her teachings are 
filled with happiness and dynamism and focuses on guiding into safe and strengthening positions. Malin 
has extensive training in both yoga and mindfulness for internationally acclaimed teachers such as Sarah 
Powers, Maty Ezraty , James Brown and Chuck Miller. 
 
Malin also has broad work experience as a CEO at an Advertising Agency and her own consulting firm.  
Today she is an experienced and acclaimed speaker in many different businesses. Her book “When Life 
Stops” (När Livet Stannar) has sold in 65 000 copies. 2009 she was the summer host in Swedish Public 
Radio. 
 
 

"The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have 
created a society that honours the servant and has forgotten the gift."   

Albert Einstein 

 


