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En ny begyndelse
Nu er det med at nyde det smukke yogalokale og omgivelserne i og omkring Nivågaard. Søndag d. 17. 
november bliver sidste, regulære praksis i studiet. Det bliver med restorative yoga - og det er sent på 
aftenen - kl. 19:30-20:45. Jeg kommer blæsende fra mit sidste kursus i reikihealing - så det bliver en 
luksuspraksis med restorative yoga og healing. 

Lad os holde fest
Lørdag d. 23. november holder jeg et ‘special event’ med et potpourri af de bedste stunder i Har-
monyyoga: Det bliver med mindst 27 namaskars, yin yoga, restorative yoga, meditation og yoga nidra. 
Jeg håber, at du bliver og drikker et glas bobler bagefter. Eventet er gratis og primært for de ‘faste’ yogi-
er i Harmonyyoga - og det er allerede fuldt booket! Men hvis du vil på venteliste, så skriv dig endelig op.

Hvad så nu, Helle?
Jeg lader mit hjerte råde. Harmonyyoga lukker ikke(!) - det er kun studiet i Nivågaard. Jeg fortsætter 
med at undervise, men jeg mangler stadig rammerne. Jeg holder fri hele december - og er klar med ny 
undervisning et nyt sted i det nye år. Jeg forventer, at det bliver yogaforløb af mellem 5-10 gange - samt 
flere workshops. Det bliver sikkert ikke samme sted hver gang. Jeg er i gang med at finde nogle rammer, 
der passer til de forskellige formål. Jeg har bla. set et rigtigt hyggeligt - men dog ret lille - lokale i Hørs-
holm hos Balancekompagniet - og så tænker jeg at afholde workshops i lidt større lokaler i København 
og Nordsjælland.

Du kan stadig være medlem af Harmonyyoga 
Det er mit ønske fortsat at dele, hvad jeg støder på af ny forskning inden for yoga, meditation, syg-
dom og sundhed - både ayurvedisk og i den naturvidenskabelige forskning. Det gør jeg bla. gennem et 
medlemskab i Harmonyyoga med en lukket FB-gruppe. Herudover modtager du som medlem som mini-
mum yogamagasin, rabat i webshops, rabat på workshops og guidede meditationer (4 pr. år) fra YogAlive 
- læs mere side 2.  Læs mere om medlemskabet på www.harmonyhouse.dk/medlem - tilmelding og 
betaling sker via webshoppen - du kan bare følge links på hjemmesiden. 
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YogAlive går i luften d. 1. januar 2020
Lydportalen www.YogAlive.dk bliver skudt i gang
til nytår. Det bliver en portal, hvor du i første 
omgang kan høre og købe lydfiler med 
guidede meditationer og mere dybdegående 
yoga nidra.

YogAlive bliver også stedet, hvor du i det nye 
år kan købe online-forløb. Her kan du i dit 
eget tempo få råd og guidance til områder i 
dit liv, der kræver særlig fokus og en ekstra 
indsats. Alle forløb tager udgangspunkt i 
yogaens visdom og forskningens indsigter - og 
dine individuelle behov.

Brugt udstyr til salg
Indtil de nye rammer er sat for Harmonyyoga, opmagasinerer jeg alt mit udstyr fra studiet i Nivågaard. 
Men noget skal alligevel sælges nu - med afhentning i ugen efter d. 23/11 (uge 48).
Korkblokke pr. stk    25 kr
Grå og lilla blokke (ikke Manduka) pr.stk 25 kr
Bløde mørkegrå bolde  (god til lænden) 40 kr
Øjenpuder (sort eller grå)   40 kr
2-3 tunge pøller pr. stk (mørkegrå)  200 kr
2-3 måtter (sorte, Manduka) pr. stk  150 kr
Diverse rester af yogatøj og accessories sælges i studiet til stærkt nedsatte priser.

Send mig en mail, hvis der er noget af udstyret, du er særligt interesseret i at købe. 
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