


Lille Yoga Hus
Lille Yoga Hus er et bevægelsesunivers med yoga og mindfulness, der 
bringer mere fred og ro til at vokse og gro for børn, unge og hele familien. 
Vi er desuden specialiseret i yoga til børn med særlige behov og udbyder en 
dybdegående børneyogauddannelse for lærere, fagfolk- og dig, der 
brænder for at gøre en forskel for børns sundhed og læring.

Håbet er, at yoga og mindfulness på sigt er en naturlig del af praksis i 
uddannelses- og sundhedssystemet. Vores mission er at lade børneyoga 
vokse og slå dybe rødder i Danmark med henblik på at skabe mere trivsel 
og livsglæde for fagfolk, lærere, elever – og hele familien. Derved lader vi 
børneyoga række langt ud over yogalokalet, ind i daginstitutionerne, 
skolerne, familiens stue og samfundet. 



• Børneyogauddannelse (Yoga Alliance Certificeret)
�	•	Yogahold	for	børn,	unge	&	familier
�	•	Terapi	1:1	(Yogaterapi for børn & unge med særlige behov)
�	•	Ayurvediske	sundhedskonsultationer	(Indiens gamle sundhedssystem)
�	•	Specialiseret	uddannelse	for	lærere	og	fagfolk
�	•	Efteruddannelse	&	workshops	for	fagfolk	og	forældre
�	•	Webshop	med	et	spændende	udvalg	af	børneyogarekvisitter

Vi tilbyder
Hos Lille Yoga Hus flettes yogafilosofi med 
kognitive, sansemotoriske, emotionelle og so-
ciale læringsprocesser. Alt foregår i trygge og 
nærende rammer i vores dejlige lokaler, hvor 
der er plads til at vokse og gro. 

Børn, unge, voksne og hele familien træder 
ind i et levende, legende og meditativt yoga-
univers, hvor der er rum til at tænde sanserne, 
værne om dig og dit potentiale.

Der er plads og åbenhed til at være de stærke, 
sårbare og smukke mennesker, vi er! 

I Lille Yoga Hus underviser vi ud fra princip-
perne ”lidt, men godt, gør en stor forskel 
over tid”, og ”hvis jeg tror, jeg kan, så kan jeg.”

Der er yoga 
for alle 

– bare kom, 
som du er!



Yogaterapi
Yogaterapi er en holistisk tilgang 
til forebyggelse og sundheds-
fremme, hvor barnet oplever sig 
mødt med de unikke gaver, det 
har at give til verden. Vi har fokus 
på den naturlige udvikling, der er 
adgang til gennem legen, kroppen, 
åndedrættet, lyd, meditation og via 
nærværet mellem terapeut og 
klient. Det er et inspirerende og 
roligt læringsmiljø, hvor børn og 
unge med særlige behov og 
udfordringer undervises. Altid 
i samarbejde med forældre og 
eventuelle  pædagoger/fagper-
sonale. Barnet vil opleve yoga som 
et redskab, der kan bruges i hver-
dagen og livet, samt erfare den 
glæde og mestring, der er 
ved selv at kunne.

Vi ser det som vores fornemme-
ste opgave at skabe de bedste 
rammer for jer, hvor børn og unge 
bliver mere bevidste om, at de 
rummer et stort, unikt og 
værdifuldt potentiale.

Jeg får et frirum, hvor 
jeg glemmer lektier og 

får mere overskud
Filippa 13 år



Emmamaria
For Emmamaria er yoga for børn og unge et kald. Med 15 års erfaring er hun en pionér 
i børneyoga i Danmark og specialist i yoga for børn og unge samt i yogaterapi for 
børn med særlige behov. Hun er en ildsjæl med en bred vifte af kompetencer og en 
lang række yogalærer- og terapeutiske uddannelser bag sig fra ind- og udland; bl.a. 
hos ”Yogakids” og ”Yoga for the Special Child” i USA. Hun er medforfatter til bøgerne; 
”Lyt til Løven” og ”Hokus Pokus FiliYoga”. Livsdrømmen er at hjælpe ethvert barn og 
deres voksne med at vokse og gro til sit fulde potentiale og leve i samklang og har-
moni med hinanden.

 Børnene er mine 
 evige rollemodeller 
 og læremestre, og jeg 
 er dybt taknemmelig 
 for den inspiration, 
 indsigt og kærlighed, 
 de giver mig
 Emmamaria



Yoga gør mig stærk, 
klog og kærlig. Lærer 

mig at jeg er noget 
særligt. Forbundet 

med alt på denne jord, 
dyr og mennesker 

samt planter der gror.
Sophia 10 år



 Mit uddannelsesforløb hos Lille Yoga Hus åbnede på 
 vidunderlig vis for en helt ny legende, lærende og kreativ  
 tilgang til yogaen og dermed til min egen yogapraksis, 
 til mig selv eksistentielt og fagligt. Ja, jeg blev som barn 
 på ny!.
 Tine Nygaard, Cand. Scient idræt, 
 Konsulent & motorikvejleder i Lyngby Taarbæk kommune

Emmamaria er 
medforfatter til 

følgende 
bøger, der kan 
købes i vores 

webshop.



 

KONTAKT

Foruden at skabe liv og aktivitet i vores 
smukke lokaler på Amager kommer vi 
rundt i hele landet og holder oplæg, 
seminarer, workshops og events. 

Skriv eller ring til Lille Yoga Hus, hvis du 
har spørgsmål eller noget på hjerte....

LILLE YOGA HUS

Nyrnberggade 21, 1.
2300 København S.

  mail@lilleyogahus.dk
+45 61 78 80 90

www.lilleyogahus.dk

         lilleyogahus


