
TIRSDAG D. 21. JUNI 2022 
16:00-19:00

Vinyasa flow yoga 
Slow flow, meditation og afspænding

Vinyasa er et sanskrit ord og betyder ”at placere på en 
bestemt måde”. Ordet hentyder til den oplevelse af ankomme 
i og forlade en stilling på en særlig måde – her forstået som i 
samspil med åndedrættet. Ordet er blevet udtryk for sin helt 
egen yogastil “Vinyasa Flow Yoga”, der hentyder til yoga i bev-
ægelse og i flow med åndedrættet. 
Herved får hele kroppen - muskler, led, knogler, bindevæv, ånd-
edræt – og sindet - mulighed for at samarbejde som en enhed 
(yoga). Vinyasa yoga tillader kreativitet i rækkefølgen af asanas, 
og giver derfor et utal af muligheder for flowet i yogatrænin-
gen. Du vil få sved på panden og blive fysisk udfordret her.  
Vi afslutter med guidet meditation og afspænding.
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KRISTINE MIKKELSEN                         
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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:
Max 8-11 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 konto: 7739 1472568 eller 
mobile pay 29193. Omkring en lille uge 
før modtager du en mail fra mig med 
lidt praktisk info. Hvis holdet ikke bliver 
fyldt op får du besked ca. 5 dage før.
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