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Kyrkogatan2B, 37132 Karlskrona  
Tel: 0707740901 
georgiana_danet@yahoo.com 
www.linkedin.com/in/dhumavatiananda 

Georgiana Danet 

 

Mål 

Brinner för kompetensförstärkning och personlig utveckling 

 

Erfarenhet 

2018 Sydöstran Karlskrona 

Reporter 

Skriver nyhetsartiklar. 

 

2017 Pysslingen – Friskola Galären Karlskrona 

Språklärare i svenska och engelska 

Undervisar i engelska och svenska på högstadiet. 

 

2017 Transvoice Sverige 

Tolk 

Tolkar från rumänska och engelska till svenska. 

 

2017 SpråkService Sverige 

Tolk 

Tolkar från rumänska och engelska till svenska. 

 

2017 AquaNano Rumänien 

Översättare 

Översatt www.aquanano.ro från rumänska och engelska till svenska. 

 

2016 Semantix Sverige 

Tolk 

Tolkar från rumänska och engelska till svenska. 
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2010–2016 PanNatura hälsotidskrift Rumänien 

Journalist, skribent 

Har skrivit mellan 4-8 artiklar per månad om olika hälsorelaterade 
ämnen. 

 

1997–2019 NATHA Yogacenter Sverige 

Entreprenör, ordförande, yoga- och tantralärare 

Startat en andlig yogaskola som ideell förening. 

Från att leda ett yogapass per vecka har jag ökat till 6 yogapass per 
vecka, 3 tantrapass, en meditationskurs, en färgterapikurs, 
ljudhealing, en workshop per månad, 2 yogaläger per år, en 
änglavecka, 1 studiegrupp, en meditationsgrupp och extra-event. 

Jag leder yogaskolan; sköter det administrativa och 
marknadsföringen; skriver kursmaterial; och reser inom Europa 
med yoga/tantra helgkurser, som gästföreläsare (har haft 
workshops i 13 länder i över 45 städer).  

 

1997–2019 Yogacenter Sverige 

Översättare 

Översätter kursmaterial från rumänska och engelska till svenska.  

 
1993–2016 Ecstatic Womanhood Institute 14 länder 

Internationell föreläsare 

Har föreläst, hållit helgkurser, workshops, seminarie, kvinnogrupper, 
konferenser, om hälsa, personlig utveckling, filosofi, livsstil, yoga, 
parrelationer, m.m. i 14 länder, i över 45 städer. 

 

2014–2015 Hälsofestival Karlskrona 

Projektledare, festivalgeneral 

Har arrangerat en hälsofestival i Karlskrona, en gång om året för små 
företagare inom hälsobranschen, med över 30 utställare, 
kändisföreläsare, och gästföreläsare. 

Har tagit hand om all organisation, marknadsföring och administrativt 
arbete på egen hand. 

 

2012 Bokförlag Ştiinţă şi conştiinţă Rumänien 

Entreprenör – författare  

Publicerad andra upplag av egen bok ”Femeia si astrele” (bok om 
karmisk astrologi). 

ISBN 978-606-93068-1-9. 

 

 

 



3 

 

2006-2012 NATHA Yogacenter Stockholm 

Entreprenör - ordförande, yoga- och tantralärare 

Startar yogakurs och undervisat i yoga och tantra 2-3 ggr i veckan, 
med nya tekniker och skriftligt material varje vecka.  

Hållit föredrag, seminarie, workshop och meditationsgrupp. 

 

1997-2012 Yogacenter Malmö 

Entreprenör - yoga- och tantralärare 

Startar yogakurs och tantra för kvinnor kurs, och undervisat i yoga 
och tantra en gång i månaden, med nya tekniker och skriftligt 
material varje gång. 

Har hållit föredrag, helgkurser och workshop, som gästföreläsare. 

 

1997-2011 NATHA Yogacenter Köpenhamn 

Entreprenör - tantralärare 

Startar tantra för kvinnor kurs och undervisat i tantra en gång i 
månaden, med nya tekniker och skriftligt material varje gång.  

 

2010–2011 OmYogaOm tidskrift Stockholm 

Journalist, skribent 

Har skrivit artiklar om yoga, som ”yogaexpert” . 

 
2011 Bokförlag Ştiinţă şi conştiinţă Rumänien 

Entreprenör – författare  

Publicerad upplag av egen bok ”Sexualitatea sacra” (bok om 
personlig utveckling). 

ISBN 978-606-93068-0-2 

 

2004 Blekinge Tekniska Högskola Ronneby 

Forskarassistent - universitetsadjunkt 

Jobbade tillsammans med två professorer som varit mina 
handläggare under magisterprogrammet, inom tillämpad sociologi . 

Jag uppfunnit en forskningsmetod. 

 

2004-2005 Esoterisk Orient Yoga Kalmar 

Entreprenör – ordförande, yoga- och tantralärare 

Startar yogakurs och undervisat i yoga en gång i veckan, med nya 
tekniker och skriftligt material varje vecka.  
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1999-2000 Yogacenter Indien 

Entreprenör - yogalärare 

Tränat och undervisat i yogapass, med nya tekniker och skriftligt 
material varje gång. 

 

1996-1997 Brother GmbH Bukarest, Rumänien 

Översättare, sekreterare 

Översatt tekniska bruksanvisningar och business brev, samt varit VDs 
personliga sekreterare. 

 

1995-1996 Tidskrift  Bukarest, Rumänien 

 Timpul Femeilor În Ţara Barbatilor  

Redaktör, journalist 

Skrev artiklar riktade mot kvinnor flera gånger i veckan. 

 

1995-1996 Tidskrift Eros&Amor Bukarest, Rumänien 

Redaktör, journalist 

Skrev artiklar riktade mot par flera gånger i veckan. 

 

1994-1995 Tidskrift Universul Los Angeles, USA 

Korrespondent 

Skrev nyhetsartiklar. 

 

1994 Franska konsulatet Bukarest, Rumänien 

Tolk, hotésse 

Konferenstolk på FORUM INTERNATIONELLE FRANCO-ROUMAINE. 

 

1993-1997 Yogacenter Rumänien 

Entreprenör, yoga- och tantralärare 

Startar yogakurs och tantra för kvinnor kurs i 25 städer, och 
undervisat i yoga och tantra flera gånger i veckan, med nya 
tekniker och skriftligt material varje gång. 

Hållit föreläsningar om personlig utveckling en gång i veckan, i 4 
städer. 

 
1993-1995 Tidskrift Românul Magazin Bukarest, Rumänien 

Redaktör, journalist 

Skrev kulturartiklar och bok/film/teater recensioner.  
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1992-1993 WACAP Bukarest, Rumänien 

Sekreterare, tolk, översättare 

Översatt adoptionsdokument på World Association for Children and 
Parents. 

Tolkade för föräldrarpar från andra lander. 

Sekreterare för firmans VD. 

 

1992 Bokförlag George Cosbuc Rumänien 

Entreprenör – författare  

Publicerad upplag av egen bok ”Femeia si astrele” (bok om karmisk 
astrologi). ISBN 973-95263-0-6. 

 

1992 Yogacenter Nice, Frankrike 

Entreprenör, yoga- och tantralärare 

Tränat och undervisat i yogapass, med nya tekniker och skriftligt 
material varje gång. 

 

1990 Filarmoniska orkester Brasov, Rumänien 

Tolk 

Konferenstolk och simultantolk på 4 språk för en tävling för dirigenter 
organiserad och stadens filarmoniska orkester.  

 

Utbildning 

2007-2009 ATMAN – international federation England 

for yoga and meditation 

B.D., Yoga and Tantra. 

Examen i Summa Cum Laude. 

 

2003-2004 Blekinge Tekniska Högskola Ronneby 

M.D. – Magisterexamen i Människor, Datateknik och Arbetslivet. 

Magisterprogram – jag uppfunnit en forskarsmetod. 

 

2000-2003 Blekinge Tekniska Högskola Ronneby 

Universitet - Människor, Datateknik och Arbetslivet. 

B.A. - Kandidatexamen. 

 

2000 Y.O.G.A Indien 

Internationellt diplomerad yoga- och tantralärare. 

 

1999-2000 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona 

Universitet - Datatelekommunikation. 
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1997 NATHA Danmark 

Internationellt diplomerad yoga- och tantralärare. 

 

1993 S.Y.P Rumänien 

Internationellt diplomerad yoga- och tantralärare. 

 

1991-1995 Universitatea Hyperion Rumänien 

Journalistik (specialisering inom kultur). 

B.A. - Kandidatexamen. 

 

1991-1995 Universitatea Hyperion Rumänien 

Främmande språk (engelska, italienska, spanka). 

B.A. - Kandidatexamen. 

 

1989-1997 Yogaskola Rumänien 

Utbildning inom Integral Yoga. 

 

 

 

 

Språk 

Svenska, engelska, rumänska - flytande. 

Franska, italienska, spanska – passiva kunskaper. 


