Pris, tider og materiale:

Prisen for de fem moduler på alt 15 timer udgør kr. 2.500-. Herudover
skal du anskaffe dig begge Yvonnes bøger til i alt kr. 440,-. Den sidste dag
vil du modtage et kursusbevis.
Fredag

Modul 1 kl. 18:00 – 21:00

Lørdag

Modul 2 kl. 09:00 – 12:00
Pause
kl. 12:00 – 13:00
Modul 3 kl. 13:00 – 16:00

Søndag

Modul 4 kl. 09:00 – 12:00
Pause
kl. 12:00 – 13:00
Modul 5 kl. 13:00 – 16:00

Er du interesseret?

Har du dit eget yogastudie, kan jeg komme og afholde weekendkurset
hos dig. Der skal være mindst 10 og maks. ca. 20 deltagere. Du kan kontakte mig på mail@yvonnehansen.com og høre omkring økonomien i det
for dig og dit studie. Hvis du gerne vil deltage på weekendkurset så hold
øje med hvor og hvornår der afholdes kurser på YVONNEHANSEN.COM/
WORKSHOPS.

Køb bøgerne på yvonnehansen.com

et weekendkursus
for yogalærere

Du har sikkert hørt om Yin Yoga og måske endda allerede prøvet
det. Denne weekend er for dig, der er nysgerrig på at vide mere
og høre, hvad al snakken mon handler om. Igennem en weekend
opdelt i fem moduler får du en indføring i Yin Yogaens verden,
så du som yogalærer selv kan begynde at undervise i Yin Yoga og
måske fordybe dig yderligere i en af de mange fantastiske uddannelser, der findes derude. Yvonne hjælper dig med at få et overblik over det hele.

Hvad er Yin Yoga?

Yin Yoga er en anden måde at træne kroppen på. Et
intelligent supplement til al anden træning fordi Yin
Yoga er træning af bindevævet. Bindevævet findes
overalt i kroppen som et støttevæv for dine knogler, muskler, organer, blodårer, nerver - og helt ned
på celleplan. Gennem enkle siddende og liggende
stræk på 3 - 5 minutter stimuleres bindevævet til at
blive stærkere og mere fleksibelt.

Indhold:

Hvert modul vil bestå af tre dele. Først lidt teori - fra det helt grove
og til de mest subtile elementer af Yin Yogaen. Herefter vil du blive
guided igennem et program (med en ny vinkel hver gang), så du på
den måde gennem egen krop erfarer, hvad der virker for dig og hvilken undervisningsstil, der tiltaler dig. Til sidst vil vi sammen, ved at
spejle os i hinandens kroppe, gennemgå tre til fem grundstillinger
med variationer, alternativer og brug af hjælpemidler.
Yvonnes bøger ”YIN YOGA – stræk dig til velvære” Vol. 1 & 2 danner
grundlag for kurset. Du kan gøre dine notater direkte i bøgerne, og
de bliver hermed dit Yin Yoga kompendie. For at gøre kursusforløbet levende og interaktivt skal der læses til hvert modul. Efter tilmelding fremsendes en læseplan.
Modul 1 Hvad er Yin Yoga, bindevævet, Yin & Yang, de 5 principper og hjælpemidler.
Modul 2 Relevant anatomi, metoder til stræk, modstillinger og
lidt om smerte.
Modul 3 Energibegreber, meridianer, meridianstrygninger, nervesystemet og intention.
Modul 4 Åndedrættet som anker samt meditation i og udenfor
praksissen.
Modul 5 Undervisningsmåder, programlægning, personlig stil,
nye tiltag og andre uddannelser.

Lær kroppen at kende
gennem sindet og
lær sindet at kende
gennem kroppen

Yvonne Hansen er uddannet yoga- og
pilatesinstruktør og har haft Yin Yoga
som sit speciale siden 2007.
Yvonne har studeret primært hos Erin
Fleming, Paul Grilley, Sarah Powers
og Jo Phee. Yvonne er meget entusiastisk og seriøs omkring Yin Yoga’en,
som hun brænder for at dele med dig.

Yin Yoga er en nærværende indadvendt praksis, hvor du træner
din tålmodighed, accept og vedholdenhed. Du bliver mere komfortabel i din krop og dit sind, og efterlades i en varig tilstand af
ro og overskud. Yin Yoga er for stort set alle uanset alder, køn og
fysisk form.

