
             Kundaliniyoga som förmedlades av Yogi Bhajan  
 

                två kvällsklasser med samma innehåll: 
15 tisdagar kl 17.00 – 18.30  från 20/8 till 26/11 på Malavé,  
Luntmakargatan 94, T-Rådmansgatan  
 

15 torsdagar kl 19.00 - 20.30 från 22/8 till 28/11 likaså på Malavé  
 
 

OBS: 10 gånger möjligt från starten om du är ny till Maris yoga 
 
Kundaliniyoga är en rolig och kraftfull yogaform, som samtidigt är rofylld och arbetar på 
djupet.  
 

Fritt sinne från låsningar via Medveten närvaro är höstens tema. 
 

Yogan och särskilt Kundaliniyogan är ett ypperligt verktyg för att balansera vår livsenergi 
så att sinnet kan utvidga sig och lära sig att vila i sig självt.  Våra övningar och 
meditationer är i sig relativt enkla men blir mer krävande p g a tiden vi utövar dem på.  
Sinnet hinner gå igenom en process av protest, kanske frustration och till slut ge upp, 
varvid livsenergin flödar friare och sinnet kommer till ett varande.  
När vi kan försätta oss i ett tillstånd av varande har vi nyckeln till att befria oss från 
mentala och känslomässiga låsningar, som i sin tur gör det lättare för oss att vara i nuet. 
Det blir en positiv cirkel som inte sällan ger oss kraft att också göra nödvändiga praktiska 
förändringar i vårt liv.  
 
Kroppen är verktyget i yogaställningar. Med andningen, handställningar, meditation och 
mantran får vi en helhet som ge oss en känsla av just Enhet, med allt och inom oss 
själva. Regelbundenhet i utövandet av yoga och meditation kan hjälpa oss att gradvis få 
till ett tillstånd av närvaro i vardagen, under vad det än må vara vi sysselsätter oss med.  
 
Om du är ny till yogan med Mari har du en extra möjlighet att anmäla dig till de 10 första 
gångerna, i mån av plats. Priset är då 1750 kr.   
 
Anmälan: Välkommen att mejla till nedanstående adress. Mejla eller ring gärna vid frågor. 
                 Telefon: 070-6112777. 
                 Anmälan är bindande.  Antalet platser är begränsat.  
 

Lärare:     Mari Vuorela  
 

Pris:         2600 kr som du betalar till postgiro konto nr 916592-9 eller Swishar till  
                 1234964334 efter bekräftelse om plats och innan kursstart. Du kan också dela upp   
                  betalningen, meddela mig bara. 
 
          Varmt välkommen! 
 

         
       Mari Vuorela                                                   Bilder från olika tidigare klasser 
yogalärare sedan 1994       
 
 
 

mari.vuorela@icloud.com  
www.kundaliniyoga-sahej.se 


