
TORSDAG D. 12. MAJ 2022 
16:00-19:00 

Chakra yoga og meditation

Workshop hvor vi vil fordybe os i yogaøvelser og medita-
tion på chakraerne. Chakra yoga er ikke noget andet end 
Hatha Yoga, men tager sit udgangspunkt i den Klassiske 
Hatha Yoga. I Chakra Yoga har man bare et særligt fokus 
på, hvordan den enkelte øvelser påvirker chakraerne el-
ler et specifikt chakra. De fleste øvelser påvirker hele 
rygsøjlen og dermed alle chakraerne på en gang, men al-
ligevel kan man sige at nogle øvelser påvirker et specifikt 
chakra mere end andre.  Vi laver et program, der kom-
mer igennem alle chakraerne, og forsøger at holde en 
opmærksomhed i det pågældende chakra,  mens vi laver 
yogaøvelserne og mediterer. Balance i chakraerne giver 
psykisk, fysisk og sjælelig balance, hvilket er formålet 
med både chakra yoga og 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:
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.

YOGA   WORKSHOP

300,- kr.


