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Vores måde at behandle kroppen på afspejler et langt stykke hen ad vejen vores mentale tilstand, og hvordan
vi lever livet.

Ved hjælp af visuelle sanseindtryk og viden om alignment, kroppens hensigtsmæssige bevægelser, inspireres
du i denne bog til at tage en genvej ind i dit sind via kroppen. Kroppens bevægelser skal forstås som et

redskab til at føre en kærlig, ærlig og udviklende samtale mellem kroppen og sindet, så du måske bliver bedre
til at være dig selv og elske den, du er.

Louise Fjendbo Jørgensen, som er yogalærer og indehaver af yogastudiet Yogaliving, guider dig til, hvordan
Hatha-yoga med dens opmærksomme bevægelser kan påvirke dit sind, og den måde du lever dit liv på.

Kommunikationen mellem krop og sind understøttes af Joachim Wichmanns sanselige og stemningsfulde
billeder af kroppens og naturens former og farver.

Med bogen følger adgang til at blive instrueret i alle yogasekvenserne online.
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