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146504	  Kundaliinijoogaa	  aloittelijoille,	  syksy,	  tiistaisin	  kello	  17.00-‐18.30	  

Kundaliinijooga	  on	  tietoisuuden	  joogaa,	  joka	  vahvistaa	  kehoa,	  rauhoittaa	  mieltä,	  lisää	  elinvoimaa	  
sekä	  kasvattaa	  kykyä	  tässä	  hetkessä	  elämiseen.	  Tunti	  koostuu	  alkuvirittäytymisestä,	  lämmittelevistä	  
liikkeistä	  sekä	  harjoitussarjasta	  (kriya).	  Harjoituksen	  jälkeen	  tehdään	  rentoutus	  sekä	  lyhyt	  meditaatio	  
(n.	  15	  min).	  Tunti	  sopii	  kaikille	  ikään,	  sukupuoleen	  tai	  liikkuvuuteen	  katsomatta.	  Etukäteiskokemusta	  
joogasta	  ei	  tarvitse	  olla.	  Tunnit	  ovat	  vaihtelevia	  ja	  voivat	  toisinaan	  nostaa	  hikeä	  tai	  esim.	  olla	  
rauhoittavan	  meditatiivisia.	  Tarvitset	  mukaasi	  oman	  joogamaton,	  joustavat	  vaatteet,	  juomapullon,	  
sekä	  viltin	  ja	  pitkähihaiset/-‐lahkeiset	  vaatteet	  rentoutumista	  varten.	  Taso	  1	  A	  	  
	  
Opetuspaikka:	  HEIKKILÄN	  KOULU,	  Liikuntasali,	  Hirvitie	  7	  A,	  02400	  KIRKKONUMMI	  	  

Päivä	  ja	  kello:	  tiistaisin	  kello	  17.00-‐18.30	  	  

Syyslukukausi:	  4.9.2018	  -‐	  27.11.2018	  (24	  oppituntia),	  kurssimaksu	  50	  euroa	  

-‐-‐-‐	  

	  

	  



146508	  Kundaliinijooga,	  jatkokurssi,	  syksy	  ja	  kevät,	  tiistaisin	  kello	  18.30	  –	  20.00	  

Kundaliinijooga	  on	  tietoisuuden	  joogaa,	  joka	  vahvistaa	  kehoa,	  rauhoittaa	  mieltä,	  lisää	  elinvoimaa	  
sekä	  kasvattaa	  kykyä	  tässä	  hetkessä	  elämiseen.	  Harjoitus	  koostuu	  asanoista,	  loppurentoutumisesta	  
sekä	  lyhyestä	  meditaatiosta	  (n.	  15	  min).	  Tunti	  sopii	  kaikille	  ikään,	  sukupuoleen	  tai	  liikkuvuuteen	  
katsomatta.	  Tämä	  tunti	  on	  kuitenkin	  ennen	  kaikkea	  suunniteltu	  kundaliinijoogan	  perusteet	  jo	  
hallitsevalle	  ja	  harjoituksessa	  jo	  hieman	  edistyneelle.	  Tunnit	  ovat	  vaihtelevia	  ja	  voivat	  toisinaan	  
nostaa	  hikeä	  tai	  esim.	  olla	  rauhoittavan	  meditatiivisia.	  Harjoitukset	  ovat	  hieman	  jo	  vaativampia	  kuin	  
alkeiskurssilla.	  Tarvitset	  mukaasi	  oman	  joogamaton,	  joustavat	  vaatteet,	  juomapullon	  sekä	  viltin	  ja	  
pitkähihaiset/-‐lahkeiset	  vaatteet	  rentoutumista	  varten.	  Taso	  1	  B.	  	  	  
	  
Opetuspaikka:	  HEIKKILÄN	  KOULU,	  Liikuntasali,	  Hirvitie	  7	  A,	  02400	  KIRKKONUMMI	  	  

Päivä	  ja	  kello:	  tiistaisin	  kello	  18.30-‐20.00	  	  

Syyslukukausi:	  4.9.2018	  -‐	  27.11.2018	  (24	  oppituntia)	  	  
Kevätlukukausi:	  8.1.2019	  -‐	  2.4.2019	  (24	  oppituntia),	  kurssimaksu	  66	  euroa	  

	  

-‐-‐-‐	  

146506	  Kundaliinijoogaa	  miehille,	  syksy,	  tiistaisin	  kello	  20.00	  –	  21.15	  

Kundaliinijooga	  on	  tietoisuuden	  joogaa,	  joka	  vahvistaa	  kehoa,	  rauhoittaa	  mieltä,	  lisää	  elinvoimaa	  
sekä	  kasvattaa	  kykyä	  tässä	  hetkessä	  elämiseen.	  Harjoitus	  koostuu	  asanoista,	  loppurentoutumisesta	  
sekä	  lyhyestä	  meditaatiosta	  (n.	  15	  min).	  Tämä	  tunti	  on	  suunniteltu	  nimenomaan	  miehille.	  Miehen	  
fyysinen	  liikkuvuus,	  oman	  sisäisen	  viisauden	  käyttöönotto	  ja	  henkinen	  paikallaan	  pysyminen	  ovat	  
tärkeitä	  ominaisuuksia	  miehelle	  nykymaailmassa.	  Teemme	  harjoituksia,	  jotka	  ovat	  suunniteltu	  
nimenomaan	  miehille	  -‐	  ikään	  katsomatta.	  Tunnit	  ovat	  vaihtelevia	  ja	  voivat	  toisinaan	  nostaa	  hikeä	  tai	  
esim.	  olla	  rauhoittavan	  meditatiivisia.	  Tarvitset	  mukaasi	  oman	  joogamaton,	  joustavat	  vaatteet,	  
juomapullon,	  sekä	  viltin	  ja	  pitkähihaiset/-‐lahkeiset	  vaatteet	  rentoutumista	  varten.	  Taso	  1	  A.	  	  
	  
Opetuspaikka:	  HEIKKILÄN	  KOULU,	  Liikuntasali,	  Hirvitie	  7	  A,	  02400	  KIRKKONUMMI	  	  

Päivä	  ja	  kello:	  tiistaisin	  kello	  20.00-‐21.15	  	  

Syyslukukausi:	  4.9.2018	  -‐	  27.11.2018	  (24	  oppituntia),	  kurssimaksu	  50	  euroa	  

	  
	  
	  


