
             Sonja’s Yoga i Yogarummet Bygdegården  
                      Yogaklasser 90-100min / 8-10 deltagare max.  
MediYoga på stol i stora salen 
>Torsdag  10.00-11.00 
En Yogaform utformat som medicinsk/terapeutisk yogapraktik på stol. 
Vi yoga i sittande/stående. Med hjälp av andningstekniker och rörelser stödjer vi kroppens 
alla funktioner, mjukar upp kroppen och stärker muskulaturen. Vi påverkar  
Rörlighet, Andning, Cirkulation så som alla andra system i kroppen.Främjar kroppen alla 
funktioner och skapar läkning. Alla kan!! 

YinYoga 
>Söndag 19.00-20.30 
Vi fokusera på kroppens Yinpartier som Fascia(bindväv), Ligament, Muskler….. 
Yinyoga praktiseras på mattan i sittande/liggande/ibland stående. I samarbete med 
andningen stretchar vi kroppen på ett passiv sätt. Genom medveten andning påverkar vi 
effektiv kroppens alla funktioner och skapar hälsa, energi och harmoni, fysisk som 
psykisk! Bli av med smärtor och ömheter genom YinYogans praktik. 
En frisk kropp är stark och flexibelt, endas så fungerar kroppens system och samspel 
optimal!!  
YinYoga fyller på med energi, skapar kroppsmedvetenhet, hjälper oss att lära känna oss på 
riktigt och få mer klarhet i livet. Yin praktiken stödjer kroppens alla system och balansera 
ut och läka. Bli stark och mjuk samtidigt. Fungerar bra för alla sorters skador/obalanser. 
En fantastisk Yogaform för alla!!  Och underbar komplimang till alla aktiva 
träningsformer!! 

Yoga 
> Tisdag 18.00-19.30  mest Yin-inriktat! 
>Söndag 17.00-18.30 
Vi praktisera  på mattan. Använder av oss av olika yogaformer anpassat efter klassens 
behov. Styrke och flexibilitet, fokus och avspänning, andning och energi, rörlighet och 
balans-precise vad som händer under yogapraktiken. 

Yoga privat-Din Kropp-Din Yoga 
 > tider efter överenskommelse 1,5tim.-ca.2.tim. 
Vi går genom dina önskemål, det finns möjligheter för att sätter ihop ett skräddarsyd 
yogaschema före dig, finslipa din yogapraktik och mycket mer. Du få det vi gick genom 
sedan uppskriven per Mail så att du kan komma ihåg och kan använda övningar och tips 



även praktisk hemma och i dina Yogaklasser. Redan innan mötet kan du i lugn och ro skriva 
upp dina önskemål.  

                                    Alla Yogaklasser kräver anmälan! 
 Är du första gången med på min Yoga ses första pass som „Prova på“ och är gratis! 

                      Vid intresse kontakta mig gärna per sms/e-mail för mer information. 
                                              Sonja      Mobiltelefon: 076 90 21 382 
                                                         E-Mail:  sonjahelmle@yahoo.se


Kortfattning Yogaschema: 
Tisdag 18.00-19.30 Yin-inriktat Yoga i Yogarummet 

Torsdag 10.00-11.00 MediYoga på stol i stora salen 

Söndag 17.00-18.30 Yoga i Yogarummet 
Söndag 19.00-20.30 YinYoga i Yogarummet 

Planerade Kurser/Workshop’s Vår 2022  info kommer! 

Lördag 12/3  kl.9.00-ca.12.30 
Yoga-Time: „Yoga & Sound“ 

Kurs: „Yoga för feminin hälsa - Hormonbalans & Livskvalitet“ 
Start Onsdag 16/3  
4 tillfällen 

Kurs:“ Yoga för Ryttare-Flexibilitet & Medvetenhet i Sadeln“ 
Start Onsdag 20/4- 
5 tillfällen 

!Schema Vår2022 med  förbehåll för ändringar! 

                           Varmt välkommen!   Sonja 

mailto:sonjahelmle@yahoo.se


                           


