
FREDAG D. 7. MAJ 2021 
9:00-12:00

De 5 tibetanere  
-ungdommens kilde 

V. Kristine Mikkelsen

Lær det verdensberømte yogaprogram, som du kan træne 
dagligt, og forebygge alverdens skavanker.  Ved blot at bru-
ge ca. 20 min. på et dagligt yoga-program, er det muligt at:  
stimulere og styrke organer og kirtler, gavne blodcirkula-
tionen, fremskynde helbredelsesprocesser, styrke immun-
forsvaret, opnå styrke, smidighed og udholdenhed, forbedre 
lungekapacitet, hjertets ydeevne, skjoldbruskkirtlens funktion, 
mindske angstfølelse og nervøsitet og stress, kroppen for-
synes med mere ilt og kan derved udskille affaldsstoffer mere 
effektivt,  afhjælpe sygdomme, gigt, og harmonisere kroppens 
funktioner, opnå større ro, glæde og koncentrations evne, 
vende aldringsprocessen, da hormonbalancen stabiliseres.  
Vi gennemgår også modificerede øvelser, som er velegnede og 
effektive, hvis man har fysiske begrænsninger.
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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 8-10 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 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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