
 
 

AFTEN-WORKSHOP 
RESTORATIV / GENOPBYGGENDE YOGA - 4 TIMER 
Restorativ yoga er en meget blid, behagelig, afspændende yogaform, der genopbygger og åbner kroppen. 

Restorativ yoga er ikke aktiv yoga, men handler om dybdeafspænding. Hvis du godt kan lide at slappe af og 

modtage yogaens fortrinlige virkninger, uden den store indsats, er restorativ yoga lige noget for dig! 

Det handler om at hvile, restituere og lade op i forskellige hvilestillinger. De fleste af de stillinger, vi vil lave, 

er nogenlunde behagelige for kroppen. Hvis ikke de er behagelige, bruger vi hjælpemidler til at støtte 

kroppen (pøller, klodser, tæpper, puder, bånd). Vi vil hvile i hver stilling i lang tid – op til 10 min. Du vil 

blive guidet ind i en meditativ opmærksomhed i stillingerne til lidt beroligende baggrundsmusik. 

Restorativ yoga er en meget dybtgående og healende form for yoga – både i forhold til kroppen og sindet. 

Denne form for yoga er især nyttig at praktisere, ved træthed og stress, og er en god til at hjælpe kroppen 

og sindet i balance efter sygdom og tilskadekomst eller til at overvinde forskellige emotionelle udfordringer. 

Konstant praksis af restorativ yoga vil gøre din krop mindre sårbar over for stressrelaterede sygdomme, og 

en god måde at afbalancere et meget aktivt liv, da den giver plads til afspænding og regenerering. 

Gavnlige effekter ved Restorativ yoga er bl.a. at den - løsner dybe spændinger, stimulerer og blødgør de 

indre organer, ilter blodet og udskiller affaldsstoffer, afbalancerer kroppens energier, beroliger kroppen og 

nervesystemet, giver større vitalitet og reducerer stress, giver en dybere kontakt med dig selv og med 

indre ro. 

Dato: Tirsdag d. 7. april kl. 17.00-21.00 – 4 timer 
(Inkl. 20 minutters pause med frisk og tørret frugt, nødder og te). 

Pris: 400 kr. pr. deltager 

Tilmelding: Ring 22 54 76 15 eller mail kristinemikkelsen@hotmail.com. Oplys navn, mail og 

telefonnummer. 

Antal deltagere: Min 8 og max 13 deltagere.  

Sted: Yogaen foregår i Center for Terapi og Selvudvikling, Skolestræde 7, st. th., 8900 Randers C.  

Du kan læse meget mere om yoga på min hjemmeside: http://www.kristinemikkelsen.dk/sider/yoga.html 

Forudsætninger: Det kræver ikke noget forhåndskendskab til yoga at deltage i denne workshop - bare en 

nysgerrighed i fht at opdage yogaøvelsernes virkning. Undervisningen er tilrettelagt, så alle kan være med. 

Betaling: Betaling senest 2 dage inden workshoppen til min konto 7739  1472568. Omkring en uge før 

modtager du en mail fra mig med lidt praktisk info. Afbud senest 2 dage før workshoppen. Ved for sent 

afbud overføres hele beløbet til min konto (send evt. en ven eller bekendt i dit sted). Hvis holdet ikke bliver 

fyldt op får du besked senest 5 dage før, og hvis du har betalt får du selvfølgelig pengene tilbage. 

 

Venlige Yoga-hilsner 

Kristine Mikkelsen 
Psykoterapeut, mag.art. og yogalærer 

Center for Terapi og Selvudvikling 

Skolestræde 7 

8900 Randers C 

kristinemikkelsen@hotmail.com 

Tel: 22 54 76 15 

www.kristinemikkelsen.dk 

www.yogauddannelse-randers.d 

 

 

 

 
 

http://www.kristinemikkelsen.dk/sider/yoga.html
mailto:kristinemikkelsen@hotmail.com
http://www.kristinemikkelsen.dk/


 


