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VILL NI/ ERA
MEDARBETARE HA MER
BALANS, ENERGI &
GLÄDJE I VARDAGEN
OCH I ARBETET?
Många av oss lever idag i en
vardag som kan upplevas stressig
och hektisk. Rutinerna, barnen och
förväntningar på jobbet kräver att
vi ska ha energin för att orka hålla
ihop livspusslet, men lämnar
samtidigt lite utrymme för
egentid. Och ändå är det då man
lättare hittar sin inre balans och
ro. Det är där man kan komma i
kontakt med vem man är innerst
inne och vad som gör en lycklig.
Är man lycklig inombords,
presterar man även bättre på
arbetet.
Vare det är mer harmoni, energi,
glädje eller inspiration i vardagen
man söker, så kan jag hjälpa er.
Jag erbjuder danspass (privat och
i grupp), healing-behandlingar och
vägledande samtal/coachning,

Flerspråkig firma
Flexibel för kortare och
längre samarbeten
Dubbelexaminerad
inom projektledning
och reseproduktion.
Spetskompetens inom
konstnärlig dans med
holistisk profil.

Specialiserad på
dansgrenrer från
Latinamerika/Brasilien
/Karibien.
Värdeord: Trygghet,
Förtroendeingivande,
Välorganiserad, Kreativ

VAD KAN JAG ERBJUDA ER?
Dans som friskvård
Frigörande, kreativ, genuin dans med lärare som har
lång erfarenhet som pedagog & dansare inom
latinamerikanska & brasilianska dansgenrer.
Specialutbildad på Danshögskolan och Stockholms
Musikpedagogiska Institut inom kreativ dans och
pedagogik. Detta ger klasserna, förutom genuin
dansträning, en konstnärlig, holistisk och skapande
inriktning. Unikt koncept som ger en helhet till
deltagarna och möjlighet att få ut deras egna uttryck i
dansen.
Lämpliga upplägg för företag är dans som
friskvårdsaktivitet varje vecka eller som enstaka
workshops. Dansen kan även följa olika teman och
hantera ämnen som ni vill utarbeta på arbetsplatsen.
Tex ena vecka kan handla om kreativitet och att få ut
inspiration på ett lekfullt sätt, andra veckan om
teambuilding och stärka relationer, tredje veckan om
att ha kul på jobbet och dansa till karibiska rytmer osv.
Det finns även många företag som hyr in dansshow
eller workshops till företagsevent som kick-off och
konferens. Jag har erfarenhet och kunskap inom olika
stilar och pedagogiska/konstnärliga tillvägagångssätt.
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Healing-behandlingar
Certifierad Healing (Reiki steg I & II)
Kontakthealing: Trygg, energi- och harmonigivande
behandling som läker på djupet, ca 30-45 min. Vid
önskemål ingår även vägledande samtal och
reflektion ca 15 min.

VAD ERDBJUDER JAG
TILL ER?
En kreativ, konstnärlig firma som
erbjuder företag och
privatpersoner tjänster som bidrar
till mer glädje, harmoni och
kreativitet i vardagen.
Drivet bakom verksamheten är ett
brinnande intresse och passion
för människors välbefinnande i
relation till sig själva och andra.
Jag är även grundare av
danscentret Core of Culture
(grundat 2013). Mer info:
www.corefoculture.com

KONTAKT
Lindsay Burrows
+46 735 077 948
www.lindsayburrows.com
www.coreofculture.com
lindsay.burrows.c@gmail.com

Många arbetsplatser använder sig idag av
hälsofrämjande behandlingar som massage och
meditation, rörelse mm. Reiki är godkänt som
friskvård sedan 2007 och används som komplement
till sjukvård i bl a USA, England och Sydamerika. Att
få healing är en av det bästa sätten för medarbetare
att komma i balans med sig själva och förebygger
tex stress. Fler sätt som healing kan hjälpa är att det:
1) Förbättrar immunförsvaret
2) Minskar stress och ökar förmåga till avslappning
3) Är en harmonigivande behandling som går in i
djupet
4) Ger mer energi till kropp och själv
5) Underlättar sömn
6) Dämpar oro
7) Leder till ökad produktivitet och fokus
8) Komplementeras väl med annan behandling
Behandlingen är trygg och personen som får
behandlingen ligger på en massagebänk fullt påklädd
med harmonigivande musik och aromaoljor i rummet
för bästa upplevelse. Under behandling kan det
hända att man somnar, känner värme, känner otrolig
lugn och harmoni, andra får mer kraftfull effekt.
Lämpliga upplägg för företag är regelbundna
behandlingar på arbetsplatsen, tex varje måndag och
fredag fr o m förmiddag till lunch. Healing kan även
kombineras med mina andra tjänster, tex holistisk
coaching eller danskurser.
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TILLÄGGSTJÄNST
Individuell coaching
Holistiska och vägledande samtal för personer som
söker inspiration & verktyg för sin personliga
utveckling och i vardagen. Varje session är ca 60
min via telefon eller personligt möte, för bäst
resultat rekommenderas kontinuerliga samtal.
Personen får med sig konkreta verktyg och tips som
ger långsiktig skillnad i dennes liv.

KREATIVA,
HOLISTISKA &
KONSTNÄRLIGA
TJÄNSTER TILL
PRIVATPERSONER
OCH FÖRETAG.
JAG BRINNER FÖR ATT
HJÄLPA MÄNNISKOR
ATT HITTA MER
GLÄDJE, INSPIRATION
OCH HARMONI I SINA
LIV.

Jag arbetar med olika principer och filosofier- från
personlig utveckling tex vårt mentala mindset och
kraften av våra tankar, samt medvetandet om att
kropp, sinne och själ behöver alla vara i balans för
att få en förändring i våra liv, till energihälsa,
astrologi, kroppslig och emotionell medvetenhet,
energitekniker, meditation, mindfulnessövningar
m.m.
Lämpliga upplägg för företag är regelbundna besök
vid arbetsplatsen eller att tex kombinera med dans
/healingbehandlingar. Ett annat upplägg är att ha
detta som punktinsats vid behov.
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Lindsay Burrows

Svenska

+46 735 077 948
www.lindsayburrows.com
www.coreofculture.com
lindsay.burrows.c@gmail.com

Spanska
Engelska
Portugisiska
Italienska
Franska

