
Den vita giraffen 
Övning i medveten närvaro och kommunikation  
	  
Ett möte mellan kundaliniyoga och giraffspråket. En dag då vi stannar upp och medvetet övar oss i 
självkännedom och kommunikation, för att förbättra relationerna till oss själva och andra.  
 
Vi arbetar praktiskt med yoga och meditationer, reflektioner och giraffspråkets empatiövningar.   
Giraffspråket/Nonviolent Communication bygger på empati och respekt i både den inre och den yttre 
kommunikationen. Det är ett förhållningssätt där man utgår ifrån sina behov och låter känslan vägleda.  
Enkla tekniker lär dig att se och lita på din känsla och ta dina behov på allvar. 
Med den utgångspunkten blir det lättare att både lyssna och tala med empati.  
 
Mitt på dagen ger vi oss ut på en yogisk promenad, Breatwalk, som för oss högst upp på 
Masthuggsberget, där restaurang Moon Thai Kitchen dukat upp en samling thailändska vegetariska 
specialiteter särskilt för oss denna dag! 
 
Boken Giraffspråket, känslans kommunikation av Anne-Christine Smith ingår i kursavgiften, liksom övrigt 
kursmaterial som du kan fortsätta använda som verktyg i vardagen. Giraffspråket, känslans kommunikation 
firar 10 år och är lika aktuell och använd som när den kom. Boken har sålts i mer än 15 000 exemplar! 
 
Plats: Göteborgs Kundaliniyogacenter, Nordostpassagen 19, Göteborg. 
Tid: Lördagen den 26 januari 2013 kl. 9.30-16.00. 
Anmälan: via anmälningsformuläret på www.kundaliniyoga.se  
Kursavgift: 880 kronor inklusive bok, övrigt kursmaterial och vegetarisk lunch. 
Kursledare: Anne-Christine Smith och Elisabeth Magnusson. Anne-Christine är beteendevetare och 
yogalärare och arbetar sedan 80-talet med förändringsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
Elisabeth är yogalärare och grundare av Göteborgs Kundaliniyogacenter. 
Om du är nyfiken på tidigare workshops som vi haft, så titta på bilderna från några av våra helgretreater, 
”Yoga vid havet”, på www.kundaliniyoga.se 
 
Varmt välkommen! 
Anne-Christine och Elisabeth 
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Program 
9.30 Presentation  
9.45 Yoga 
10.30 Giraffspråket – en introduktion 
11.30 Paus 
11.40 Breathwalk  
12.30 Lunch  
14.00 Giraffspråket – övningar  
15.15 Mantrameditation 
15.30-16.00 Avslutande samtal och frågor 
	  


