
Dato Tidspunkt Sted Antal 
dage 

Emne Hold 
nummer

Pris kr. Antal 
deltagere 
( min-max)

24 august 09.30 -16.00 Yogaskolen 
Nyborg

1 *1) Workshop              
“Hændernes visdom II”            
se beskrivelse

192131 500 10-20 

7.-8. september 09.30 -16.00 Yogaskolen 
Nyborg 

2 *2) Workshop              
“Hændernes univers”               
se beskrivelse

192132 1400 8 -16

12. oktober.   09.30 -16.00 Yogaskolen 
Nyborg

1 *3) Foredrag/workshop                
se beskrivelse

192133 350 10-20 

16.-17 November 09.30 -16.00 Yogaskolen 
Nyborg

2 Læsning af den grundlæggende 
personlighed                              
-håndfacon, fingre og aftryk 

192134 1850 8-16

2020

11. - 12. januar 09.30 -16.00 Yogaskolen 
Nyborg

2 Energien i hænderne                   
- bjerge, kropssprog, sår og 
skrammer

201131 1850 8-16

8.februar 09.30 -16.00 Yogaskolen 
Nyborg

1 Barndom, styrke og helbred        
- udtrykt ved livslinjen

201132 950 8-16

2.maj 09.30 -16.00 Yogaskolen 
Nyborg

1 Kærlighed, familie og børn            
- udtrykt ved hjertelinje, 
ægteskabslinjer og børnelinjer

201133 950 8-16

20.juni 09.30 -16.00 Yogaskolen 
Nyborg

1 Tiden og Skæbnen i hænderne 201134 950 8-16

5.-6. september 09.30 -16.00 Yogaskolen 
Nyborg

2 Talenter /kompetencer  
herunder gennemgang af 
hovedlinjen, andre linjer og tegn

202131 1850 8-16

10.oktober 09.30 -16.00 Yogaskolen 
Nyborg

1 Helbred                                          
- tegn på sundhed og ubalancer

202132 950 8-16

14.november 09.30 -16.00 Yogaskolen 
Nyborg

1 De små linjer og tegn i 
hænderne og deres betydning 

202133 950 8-16

2021

Januar  datoer 
endnu ikke 
fastlagt

Yogaskolen 
Nyborg

Certificeringsweekend               
- det er muligt at blive 
certificeret, når alle moduler er 
gennemført

1850

Maj (datoer endnu 
ikke fastlagt

Yogaskolen 
Nyborg

3 Udvidet blindtegningskursus      
- for øvede. 

2850 8-16

Det er muligt at tage kurserne enkeltvis. Du binder sig kun til de kurser, du umiddelbart har tid, lyst og interesse i. Når og 
hvis  alle kurser er gennemført, kan du blive certificeret som håndlæser og får min anbefaling og godkendelse. Jeg laver 
løbende workshops og kurser over en årrække, der vil derfor være mulighed for at supplere også for dig, der er uddannet 
eller har taget kurser andre steder.


Håndlæsning på DOF Yogaskolen i Nyborg 
Foredrag, workshops, kurser og uddannelsesplan 2019-2020-2021  

Undervisningen varetages på alle dage af Dodo Lindemann

Grundbogen, der vil blive brugt er “Hændernes univers” af Dodo Lindemann, udgivet på forlaget Lemuel 

books 2008. Der vil blive udleveret supplerende materiale på nogle af kurserne


Undervisningen finder sted på DOF Yogaskolen Vestervoldgade 4 Nyborg. Parkering på p-pladsen lige 
overfor skolen. 
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Der er tre introduktionsgange , se beskrivelserne her: 

* 1)  endags workshop - “ Hændernes visdom II” 
Denne Workshop har fokus på, hvad vi kan lære om os selv gennem hænderne.  
Jeg vil gennemgå nogle af kapitlerne i bogen, således at vi bliver i stand til at læse lidt i vore egne og vore 
nærmestes hænder. Det er håndlæsning til husbehov. Det er for dig, der er nysgerrig på håndlæsning, men også 
til dig der gerne vil bruge det i din hverdag.  
Det er vigtigt, at du har bogen, således at du kan arbejde videre med den efter kurset. Den kan købes på nettet 
og i boghandleren samt lånes på biblioteket.  
Medbring gerne en lup, blyanter (gerne bløde) og evt. tynde tusser


*  2) to dages workshop  
Kurset henvender sig til alle med interesse i udvikling og selvforståelse. Der vil være mulighed for at gennemgå 
et sæt hænder, ud fra nogle fotos du selv medbringer. Det skal være en person, du kender godt, og som har 
givet dig tilladelse til at læse i hans eller hendes hænder. Det er en god ide, at du printer disse billeder ud, men 
også at du har dem på din smartphone og eller iPad, som du med fordel kan medbringe, hvis du har en. 
Fotos skal være tydelige, så de er til at se mest muligt ud af. 

* 3) endags workshop/foredrag  “ Hændernes visdom I “  
Der er en, der engang har sagt at hænderne er sjælens spejl. Hvordan det lige hænger sammen vil jeg tale om 
denne dag. Jeg elsker at arbejde med hænder og vil gerne videregive noget af det jeg har lært gennem 30 år 
som håndlæser. Workshoppen har fokus på, hvad vi kan lære om os selv ved blot at se på vores hænder. 
Endvidere vil jeg vise, hvordan vi med få streger i en blindtegning kan få et godt billede på, hvor vi er her og nu. 
Det er min intension, at du får indsigt i nogle dine egne mønstre og derved mulighed for at se bagom dine 
mønstre. Vi skal lave blindetegninger og enkelte tydninger. Vi skal underholdes og vi skal arbejde. Alt foregår i 
en uhøjtidelig og afslappet atmosfære


Tilmelding 
Al tilmelding til kurser, foredrag og workshops foregår gennem Yogaskolens portal. Der åbnes for tilmelding til efterårets 
aktiviter i midten af juni. Det er dog muligt at lave en forhåndtilmelding på kurserne pr e-mail, hvis vil du være sikret din 
optagelse på kurserne.


Tilmelding via Yogaskolensportal

 https://www.yogaundervisning.dk


Forhånds-tilmelding  via email til Finn Jensen - Husk at anføre holdnummer..

info@yogaundervisning.dk


Al henvendelse vedrørende indhold på workshop/kursus, opbygning og gennemførelse af uddannelse skal ske til mig 
dodo@dodokiro.dk eller tlf. 23642391.     
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