
Prova-på yoga 
Helgen den 11-12 augusti på My Sangha
Alla prova-på klasser kostar 50kr och behöver bokas innan för att 
din plats ska kunna garanteras. Vi har begränsat antal platser. Alla 
är välkomna, ingen tidigare erfarenhet krävs. Boka din plats på 
www.mysangha.yoga  (Kom ihåg att boka av din plats senast 24h 
innan om du inte kan delta. No show debiteras med ord. klasspris 
220kr).

Lördag 11 augusti  

10.oo-10.45 Terapeutisk yoga                                                                                                             
Yoga för dig som kanske upplever en del yoga för avancerad, t.ex. att du kanske har ett ömmande knä 
eller en axel som du behöver ta extra hänsyn till, men som ändå fungerar i vardagen. På mattan jobbar vi 
med övningar som är skonsamma för kroppen med fokus i hur vi utför vår övning, kopplad till 
andetagen. Lärare: Pia Lahtinen Almqvist 

11.15-12.00 Slow Flow yoga                                                                                                                     
Att på yogamattan hitta ett varande i ett görande, där du låter dina rörelser följa dina andetag i ett lugnt 
tempo, för att kunna uppleva samspelet mellan kroppen och sinnet. Vi jobbar med skonsamma övningar 
med medvetenhet om kroppen. Passar för dig som är ny inom yoga eller vill ta en mjukare yogaklass. 
Lärare: Pia Lahtinen Almqvist

12.30-13.15 Kundalini yoga                                                                                                                           
Vi jobbar fysiskt med stabilitet och rörelser i olika asanas och krias, andningsövningar - pranayama i 
både rörelse och stilla meditation. Kundaliniyogan använder meditation alltså både i stillhet och rörelse, 
med och utan mantran eller annat mentalt fokus. Mål som i all yoga, här och nu, förena alla delar av din 
existens utan prestation. En form som brukar beskrivas som mjukyoga och passar alla åldrar. Inga 
förkunskaper krävs. Lärare: Lil-Marie Sandin

13.30-14.15 Global yoga                                                                                                             
Välkomna! Global Yoga är anpassad till vad 2000-talets människa behöver både fysiskt och mentalt. 
Tekniker från öst och väst blandas med precision och flöde. Varje klass innehåller en intention och 
musiken anpassas efter känslan yogaläraren vill förmedla.                                                                        
Lärare: Evelyn Andersson

Söndag 12 augusti  

10.00-10.45 Yin yoga                                                                                                                            
Yin- ett sätt att närma oss yogan på där vi håller varje position i två till fem minuter och på så sätt 
stimulerar och balanserar energiflödet i kroppen. Detta ger en förfinad kontakt med den subtila 
kroppen och vi arbetar med vår faschia istället för musklerna. Här får vi vara i stillhet och erbjuds en 
stund av återhämtande tystnad. Vi är här för att uppleva och inte för att lära oss eller att förstå.                                 
Lärare: Kristin Ellner 
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11.00-11.45 Hatha De-stress                                                                                                 
Dynamiska rörelser blandas med en del mjuka flöden och vi går långsamt fram. Så att vårt fokus framför 
allt får ligga på att komma ner i varv och hitta din inre plats av stillhet och lugn. Vi tar hjälp av filtar, 
bolster och andra yoga props.                                                                                                                                                                         
Lärare: Kristin Ellner  

12.00-12.45  Vinyasa flow                                                                                                                                
Lekfullt flödande och ibland fysiskt utmanande yoga. Låt dina andetag leda dig genom sekvenser av 
rörelser med ödmjukhet och närvaro. Här låter vi även pranayama (andningsövningar) och meditation ta 
plats för din spirituella practice. Lärare: Kristin Ellner                                                                                                                                                        

13.00-13.45 Yoga för män                                                                                                                                                     
Yoga för att minska stress och jobba med styrka, smidighet, balans och stretch genom yogan. Vinyasa 
flow som är fysisk yoga med andetaget i fokus, värmande flöden och även avslappning och meditation. 
Nybörjare som vana yogis välkomna. Män är självklart välkomna på alla våra kurser, men detta är en 
klass för män enbart. Lärare: Kristin Ellner

14.00-14.45 Hatha yoga                                                                                                             
Fysisk och meditativ form av yoga, där du intar olika ställningar i lugnt tempo med en blandning av 
asanas, pranayama och meditation för att uppnå balans i sinnet. Rörelserna hålls mera statiskt än i 
andra fysiska och dynamiska yogaformer som t.ex. Vinyasa Flow. Ha betyder sol på Sanskrit och Tha 
betyder måne. En sammanslagning av dessa två element, en förening av kropp och själ. Alla kan vara 
med och praktisera utifrån sina förutsättningar.  Lärare: Hillevi Björn                                                                                      

15.00-15.45 Ashtanga inspirerad poweryoga                                                                            
En fysisk, dynamisk yogaform som utövas genom asanas i ett visst flöde. En yogaklass innehållande 
styrka, rörlighet, balans och uthållighet tillsammans med den viktiga andningen.                                   
Lärare: Eva Andersson

16.00-16.45 Yin yoga                                                                                                                    
Välkommen till en lugn meditativ yogaform som passar de allra flesta. En blandning av yogapositioner 
du sitter eller ligger i under 3-5 min, mindfulness & kinesisk medicin.                                                    
Lärare: Eva Andersson

17.00-17.45 MediYoga                                                                                                                         
Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings-(pranayama) och koncentrationstekniker. 
Enkla, kraftfulla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att verka för en djup, direkt 
och energimässig balans på alla plan, fysiskt, mentalt och emotionellt. Alla övningar utförs alltid med 
utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka 
personer kan delta i utövande av MediYoga.                                                                                             
Lärare: Gunilla Thegel


