
TIRSDAG D. 6.  APRIL 2021 
18:00 -21:00 

Fordybende og  
meditativ yoga

Yogaformen er blid, meditativ Hatha Yoga med indslag 
fra Yin-yoga, Restorativ yoga og Mindful yoga. Yoga er en 
kombination af fysiske øvelser, åndedrætsopmærksom-
hed og afspænding. Vi vil lave fordybende yoga i et roligt 
tempo, vekslende mellem stræk, opspænding og afslap-
pelse. Du vil blive guidet grundigt hele vejen både ind 
og ud af stillingerne. Hvis du går - eller tidligere har gået 
til yoga hos mig, vil det ikke nødvendigvis adskille sig så 
meget fra det, du har prøvet der, men der vil være den 
forskel, at vi i programmet vil lave flere åndedrætsøvel-
ser og undervejs en lille meditation. 
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KRISTINE MIKKELSEN                         
CENTER FOR TERAPI & SELVUDVIKLING SKOLESTRÆDE 7 STUEN - 8900 RANDERS CYOGA   WORKSHOP W W W . K R I S T I N E M I K K E L S E N . D K

Forudsætninger:
Det kræver ikke noget forhåndskend-
skab til yoga at deltage i denne work-
shop - bare en nysgerrighed i fht at 
opdage yogaøvelsernes virkning, og 
udforske og udfordre dig selv og dine 
grænser. Undervisningen er tilrettelagt, 
så alle kan være med.  

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

Antal deltagere:
Min. 8 og max. 10 deltagere

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

Pris:
300,- kr.

Betaling:
Betaling senest 2 dage inden work-
shoppen til Mobile Pay eller til min 
konto: 7739 1472568. Omkring en uge 
før modtager du en mail fra mig med 
lidt praktisk info. Hvis holdet ikke bliver 
fyldt op får du besked 5 dage før.
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