
 

Kursus i funktionel anatomi 

Målrettet og tilpasset til yogalærere
Kurset forløber over 4 dage. 

6 relevante emner inddelt i 6 moduler hvor 
hvert modul indeholder både en teoretisk og en 

praktisk tilgang.  

Fokus vil være at skabe motivation, 
nysgerrighed og glæde ved at lære mere om 

kroppen og kunne anvende det når du 
underviser. 

4 dages kursus i Helsingør 

2/3 april & 7/8 maj 2022 

Sidste frist for tilmelding 1 februar 2022 
Du modtager faktura og betaling er din endelige 
tilmelding, som er bindende. Du kan selv finde 

en anden til pladsen, hvis du er forhindret. 



 

6 moduler

Beskrivelse af hvert modul se her 
Tilmelding på ad@sundhedfordig.dk 

Led og muskler  

Rygsøjlen og seks yogaprincipper 

Kompression og tension 

Bindevæv og muskel/fascieslynger 

Nervesystemet 

Kropslige tendenser 

https://sundhedfordig.dk/media/1126/anatomi-6-moduler.pdf


Dialog, spørgsmål og 
praksiserfaringer vil 

inddrages i undervisningen 
og relevante cases kan 

bringes i spil.

7/8 maj 2022 
Lørdag 10.15 - 17.15 

Søndag 9.00 - 16.00

Der vil være 4 moduler disse to dage. 
Modul 3 Kompression/tension  

Modul 4 Nervesystemet  
Modul 5 Bindevævet  

Modul 6 Kropslige tendenser. 

Forud for disse to dage må du gerne 
maile mig spørgsmål og undringer til de 

to første moduler. 

Dialog, spørgsmål og praksiserfaringer 
vil inddrages i undervisningen og 
relevante cases kan bringes i spil.

PRIS 4400,00 kr

Modul 1 Led og muskler 
 Modul 2 Ryggen og seks 

yogaprincipper.  
Du vil forud for opstart modtage et 
digitalt kompendium som er en del 

af din forberedelse og et 
opslagsværk.

Anatomi og fysiologi er dels et 
sprog der skal læres og dels en 
grundlæggende viden, der skal 

integreres i din måde at tænke på. 
Denne viden vil være brugbar når du 

planlægger dine programmer, når 
du ser yogaelevers kropslige 
tendenser, når du modtager 
spørgsmål omkring kroppens 

funktion.

Spørgsmål og relevante cases fra din 
dagligdag som yogalærer kan du maile 

mig på forhånd på ad@sundhedfordig.dk 

Yoga Skolen 
Fabriksvej 10, Helsingør. 

Program for kursus 
Praktisk info 

Pris  

2/3 april 2022 
Lørdag 10.15 - 17.15 

Søndag 9.00 - 16.00

mailto:ad@sundhedfordig.dk


LIDT OM UNDERVISEREN
Jeg er uddannet yogalærer både igennem Dansk Yoga 
og for en del år tilbage gennem DGI. Min 
grunduddannelse er som sygeplejerske, hvor jeg har 
haft forskellige typer jobs både faste stillinger og som 
freelance sygeplejerske. 

I 2008 færdiggjorde jeg en behandler uddannelse til 
senetensbehandler og har drevet klinik fra 2008-2020. 
Muskel og ledproblematiker har været 
omdrejningspunktet kombineret med rådgivning i kost 
og livsstil.  

Min interesse for kost og livsstil har været en naturlig 
del af mig fra jeg var helt ung. Den viden omkring 
kroppens funktioner og det vi kan gøre for at optimere 
vores fysiske og psykiske velbefindende har altid 
optaget mig.  
Vores livsstil på mange planer er for mig en nødvendig 
helhedstanke omkring vores krop og vores sind. 

Yogaen og det at undervise har for mig samlet det hele 
og jeg nyder at dele og formidle viden om kroppen 
med alle dem der ønsker dette. Jeg mener anatomi i 
alt almindelighed er relevant for alle  og i særdeleshed 
for os der underviser andre. 

Jeg nyder selv fortsat at uddanne mig. Aktuelt er jeg 
igang med en uddannelse til åndedrætsterapeut, som 
jeg afslutter i foråret 2022. 

Jeg har mit firma Sundhed for dig og ejer og driver 
humanum. 

Jeg vil glæde mig til at møde dig. 
Anne-Dorthe 

Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen 
www.sundhedfordig.dk 
ad@sundhedfordig.dk 
Tlf.: 21 28 72 92

Sygeplejerske og yogalærer Lise: 
Anne-Dorthe er en fantastisk, entusiatisk og 
kompetent underviser. Det mærkes virkelig at hun 
brænder for emnet. 

Yogalærer Lotte: 
Anne-Dorthes undervisning har sat spor i mig. Jeg 
underviste to hold lige efter kurset og sikke en 
dimension min undervisning har fået. 

Sygeplejerske og yogalærer Jette: 
Et helt igennem godt kursus i funktionel anatomi. 
Det er anvendeligt i den daglige praksis som 
underviser - til at støtte vores elever til at få det 
bedst mulige udbytte af deres træning. 
En viden der giver forståelse for hvor der er 
begrænsninger, hvilke vi kan arbejde med og hvilke 
vi ikke kan ændre. 
Det hele bundet sammen på en forståelig måde. 
Anne-Dorthe er vidende, engageret, uhøjtidelig og 
nærværende. 
Den viden der formidles på dette kursus burde være 
et must på alle uddannelser af yogainstruktører og 
lærere.

Udtalelser fra tidligere kursister

mailto:ad@sundhedfordig.dk

