Kundaliniyoga, dropin

Ryggyoga, dropin

Denna termin djupdyker vi i yogans
historik, flosof och visdomen som
Patanjali sammanfattat i sina Yoga
Sutras. Teori- och yogaövningar med
traditionella fysiska ställningar,
mudras, mental träning, mantra,
koncentration och meditationer utifrån
de andliga regler som Patanjali
beskriver i de åtta stegen till fullständig
medvetenhet.

Har du ont eller spänningar i rygg,
axlar och nacke? Prova det här yogan!

Mån 7 sept, kl 18.30 – 20.15

”Yoga innebär kontroll av sinnets
tankevågor. Då vistas människan i sin
sanna natur.”
Pris: 10 kort/1600 kr, 5-kort/900 kr,
dropin 200 kr

Mindfulnessyoga, dropin
Mån 7 sept, kl 17 – 18
Mjuka och enkla yogarörelser med
medveten närvaro och inkännande
uppmärksamhet på kroppen och
andningen. En meditativ, skonsam och
varsam yoga, som alla kan vara med på,
oavsett fysisk status. Efter yogan gör vi
en längre kroppscanning för att stärka
medvetenheten om din kropp och
lyssna till dess signaler.
Pris: 10-kort/1200 kr, 5 kort/650 kr,
dropin 140 kr

Ons 9 sept, kl 17 - 18

Breathwalk
Tis 25 aug, kl 17-18.30

Passet inleds med långa djupa andetag.
Denna rogivande och vitaliserande
andning gör att du landar och kan
släppa stressen. Med mjuka och enkla
yogaövningar ökar du sedan
rörligheten, cirkulationen och kan
släppa spänningar i rygg, axlar och
nacke. Passet avslutas med en guidad
avslappning som ger inre lugn.

Breathwalk, eller yoga till fots,
kombinerar det allra bästa: yoga,
promenad och natur! Vi gör yogarörelser, promenerar med fokus på
andning och mantra i kombination med
steg och rytm som stillar sinnet. En
långsam vandring där vi också tar in
naturen med alla våra sinnen. Hur du
går, din hållning och hur du håller
blicken påverkar hur du mår. Passet
avslutas med en meditation i form av
en inre promenad.

Pris: 10 kort/1200 kr, 5 kort/650 kr
dropin 140 kr

Pris: 140 kr/gång eller klippkort
Plats: Se info på min hemsida

Kurs/MediYoga

Yoga för alla!
Ons 9 sept kl 14-15

Tors 24 sept, kl 15 – 16.30
Livet och vardagen skapar obalans
ibland. Att återskapa balansen handlar
om att lyssna inåt till vad du behöver
och mår bra av. Yogan utgår från att
kropp och själ är en helhet. Energi som
födar är lika med hälsa och stopp i
födet skapar stagnation och ohälsa.
Genom yogarörelser, fokuserande
andning och meditation kan vi
balansera och läka oss själva.
MediYogan kan t.ex. arbeta med högt
blodtryck, sömn- och ryggproblem,
astma, utbrändhet, bristande
immunförsvar, matberoende.
Pris: 1750 kr, för 8 ggr, matr ingår
Anmälan senast den 18 sept

Utomhus i alla väder gör vi mjuka och
enkla yogarörelser sittande med avstånd
på bänkarna i parken och stående.
Rörelserna är bra för rygg, axlar och
nacke. Sen promenerar vi en stund för
att hålla värmen med fokus på andning
och fngerrörelser samtidigt som vi tar in
omgivningen med alla våra sinnen.
Du kan även delta om du går med
rollator, behöver stavar, sitter i rullstol
eller permobil. Du deltar efter förmåga!
Plats: Stadsparken i Strömstad
Det här är en gratis aktivitet i
samarbete med Strömstad kommun.
Varma och bekväma kläder efter
väder! Välkommen oavsett väderlek.

