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Workshop med Neurolize 21-22/1-2023 

 

Neurolize-metodiken är ett komplement till traditionella behandlingar där man tar hjälp av 

människans ursprungliga, genetiskt kodade rörelsemönster. Genom behandling och träning inom 

metodiken hjälper vi kroppen hitta sina naturliga rörelser, utan kompensationer och onödig 

ansträngning. Detta skapar förutsättningar för en ren och mer avslappnad, i detta fall, sångteknik.  

Att använda sin kropp och sina resurser så som man vill borde vara en självklarhet. Det verkar 

dock som de flesta av oss inte riktigt får tillgång till hela vår kapacitet. Detta oavsett om vi är en 

idrottare på elitnivå, sångare, ett barn med en hjärnskada eller bara en ”helt vanlig dödlig”.  

Under denna work-shop får ni lära er mer om hur ni kan få tillgång till er själva och stämma upp 

ert instrument, kroppen. Vi kommer även gå igenom och visa hur kroppen är en helhet. Visste ni 

t.ex. att spända och stela höfter ger käkspänning – och tvärtom? 

 

Vi kommer bland annat gå igenom: 

- Enkla övningar för avslappnade muskler som är viktiga för god sångteknik 

- Hur vi, på ett enkelt sätt, kan minska käkspänning 

- Hur vi, på ett enkelt sätt, kan minska nackspänning 

- Hur hänger kroppen ihop? 

 

Denna workshop passar dig som varit med förut och vill repetera, samt dig som är ny och nyfiken 

på att utöka din verktygsbox.  

 

Tid: 21/1 kl. 9-12, samt 22/1 kl. 10-13 

Plats: Skrapängsvägen 2 

Antal deltagare: 8-14 

Pris: 100€, 20% rabatt för dig som varit med förut 
 

Om oss: 

Tom-Stefan Witting har, i snart 30 år, jobbat med människokroppen och utvecklat förbluffande 

enkla sätt att minska stress och spänningar i kroppen. Han har under åren jobbat med allt från 

små bebisar med funktionsnedsättningar till sångare och idrottare i världseliten.  

Jane Witting har de senaste 20 åren intresserat sig för de små nyanserna som gör att vi kan 

optimera kropp och knopp. Resan gick via svart bälte i taekwondo och dess precisionsrörelser, till 

personlig tränare för att idag främst jobba med stresshantering och avslappning.  


