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

Undervisningen varetages på alle dage af Dodo Lindemann                                                                                    

Grundbogen, der bruges er “Hændernes univers” af Dodo Lindemann udgivet på forlaget Lemuel books 
 

Dato Tidspunkt Sted Antal 

dage  
Emne Hold  

nummer 
Pris kr. Antal 

deltagere ( 

min-max) 

2020        

20. juni 09.30 -16.00 Yogaskolen 

Nyborg 
1 Kærlighed, familie og børn 

- udtrykt ved hjertelinje, 

ægteskabslinjer og 

børnelinjer 

201133 950 8-12 

10. oktober 09.30 -16.00 Yogaskolen 

Nyborg 
1 Tiden og Skæbnen 201134 950 8-12 

5.-6. september 09.30 -16.00 Yogaskolen 

Nyborg 
2 Talenter /kompetencer 

herunder gennemgang af 

hovedlinjen, andre små 

linjer og tegn 

202131 1850 8-12 

14. november 09.30 -16.00 Yogaskolen 

Nyborg 
1 Helbred - tegn på sundhed 

og ubalancer 
202132 950 8-12 

2021        

16. januar 09.30 -16.00 Yogaskolen 

Nyborg 
1 Små linjer og tegns  

betydning - rundt om i  
hånden 

202133 950 8-12 

        

Datoen aftales 

med deltagerne 

09.30 -16.00 Yogaskolen 

Nyborg 
1 Certificeringsweekend - 

det er muligt at blive 

certificeret, når alle 

moduler er gennemført-  

 1850  

April (datoer 

endnu ikke 

fastlagt) 

09.30 -16.00 Yogaskolen 

Nyborg 
3 Udvidet 

blindtegningskursus for 

øvede.  

 2850 8-12 

 

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.                                                                                                                                         
 
 
Tilmelding  
Al tilmelding til kurser foredrag og workshops foregår gennem Yogaskolens portal. Du kan roligt tilmelde dig, betalingen 
trækkes først på din konto en uge før kursus start. Ved aflysning fra min side får du alle dine penge retur. 
Tilmelding via Yogaskolens portal  https://www.yogaundervisning.dk  
Forhånds-tilmelding via e-mail til Finn Jensen - Husk at anføre holdnummer. info@yogaundervisning.dk  
Skulle der opstå tekniske problemer med tilmelding kan du altid kontakte skolelederen Finn på mail eller 65 31 11 66      
Mobil: 51 80 63 66    
Al henvendelse vedrørende indhold på workshop/kursus, opbygning og gennemførelse af uddannelse skal ske til mig 
dodo@dodokiro.dk eller tlf. 23642391.                                                                                                                                       

Undervisningen finder sted på DOF Yogaskolen Vestervoldgade 4 Nyborg. Parkering på p-pladsen lige overfor 
skolen.  
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