


Vejen til smuk yoga giver smukkere/sundere kropsholdning, og bevægelser. Vejen 
hertil er ”bevidst nærvær” der vækkes igennem enkle øvelser omfattende krop, 
åndedræt og sind. Formen som du bliver undervist efter er ”Art-Yoga” der er ud-
arbejdet efter det gamle ordsprog ” du må kravle inden du kan gå”. Kom med et 
åbent sind og lad det fyldes med glæde, eftertanke og en ny bevidsthed.

Vejen til smuk Yoga på Højskole

Bevidsthed

Et af nøgleordene i denne uge er bevidsthed. Kurset tager sigte på, at den enkelte 
deltager bliver bedre til bevidst nærvær i de fysiske såvel som i de meditative 
øvelser, som  vi skal arbejde med.
At være bevidst tilstede i den indre krop, i de fleste af døgnets vågne timer, vil ikke 
alene forbedre kropsholdning og åndedræt, men også give ro i sindet og dermed 
et større psykisk overskud. 
Øvelserne/stillingerne vil på varsom vis bringe led og muskler i yderstilling, hvilket 
både vil øge leddenes fleksibilitet samt blandt andet fremme både blodets kred-
sløb samt lymfesystemet. 
YOGA FOR ALLE: Undervisningen er brugbar for såvel den passionerede yoga-
dyrker såvel som for den uerfarene.
LYT TIL KROPPENS SIGNALER: I løbet af ugen åbner vi op for at snakke om 
kroppens reaktioner og hvordan du forholder dig til dem.



HØJSKOLELIVET

Kursuslederne: 
Hanne Brosbøl
Underviser i yoga
Yogaskolen FILIYOGA
www.filiyoga.dk 

Liselotte Jakobsen
Underviser i yoga  
på Brenderup Højskole

Højskolelivet er i sin essens samliv. 
Dagen begynder og slutter i fælles- 
skabet. Efter at vi har indtaget et 
skønt morgenmåltid, mødes vi til 
morgensamling, hvor vi synger et par 
sange, hører en god historie og får 
dagens praktiske detaljer på plads. 
Med mad i maverne og sang i krop-
pen fordyber vi os i dagens program. 
De daglige måltider er en vigtig 
del af det fælles liv på højskolen. 
Maden er ikke kun brændstof. 
Den skal nydes. Kursisterne 
præsenteres for et alsidigt køkken, 
hvor den daglige menu´ står på 
vegetarkost -såvel som kødretter. 
Denne uge er der andre kurser 
på Højskolen, så vi er fælles 
om morgen og aftenarrange-
menter, samt udflugter.

MANDAG 19.30
 Sangaften v. Morten Winther

TIRSDAG 19.30
 Foredrag om Bæredygtighed

 
ONSDAG 9.15
 Udflugt til Faaborg Kunstmuseum

ONSDAG 19.30
 Danseforestilling

PRIS: 
3950 på dobbeltværelse
4450 på enkeltværelse




