
FREDAG D. 4. JUNI 2021
9:00-12:00 

Restorativ yoga

Restorativ yoga er en meget blid, behagelig og afspænd-
ende yogaform, der genopbygger og åbner kroppen.  
Restorativ yoga er ikke aktiv yoga, men handler om dybde- 
afspænding. Hvis du godt kan lide at slappe af og mod-
tage yogaens fortrinlige virkninger, uden den store ind-
sats, er restorativ yoga lige noget for dig! Det handler 
om at hvile, restituere og lade op i forskellige hvilestill-
inger. De fleste af de stillinger, vi vil lave, er nogenlunde 
behagelige for kroppen. Hvis ikke de er behagelige, bru-
ger 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 opmærk-
somhed i stillingerne til lidt beroligende baggrundsmusik. 
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YOGA   WORKSHOP

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 dig selv. 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:
     

Betaling:
Betaling senest 2 dage inden work-
shoppen til Mobile Pay 29193 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.

KRISTINE MIKKELSEN                         
CENTER FOR TERAPI & SELVUDVIKLING SKOLESTRÆDE 7 STUEN - 8900 RANDERS C
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300,- kr.


