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Ask kurssenter
Yoga og meditasjon
Fordypelses-retreat 2022
Påmelding på www.stillhet.no

Høst retreat 9–14 oktober
5-dagers retreat med Bjarke & Audhild. Fra
søndag kl 18.30 til fredag kl. 13. Pris fra kr
8.000. Både introduksjon og fordypelse.

Nyttårs retreat 28 sept–1 jan
4-dagers retreat med Bjarke & Audhild. Fra
ons. kl 18.30 til søn kl. 13. Pris fra kr 6.400.
Prisene inkl god vegetarmat, enerom,
badstue og undervisning. Hvis du i tillegg
ønsker eget rom med etoalett / bad kan det
reserveres mot et tillegg i prisen.

På Ask kurssenter tilbyr vi undervisning i klassisk yoga og tantrisk
meditasjon for små grupper opp til 10 personer – inkl. enerom, god
vegetarmat og badstue. Våre sommer- og høstkurs er enestående i omfang
og intensitet – enten 5 – eller 10 dager – men vi har også kortere kurs i
nyttårshelgen, påsken og pinsen i tillegg til en del helgekurs.
– Ask kurssenter ligger på Askøy ca 2 mil nord for Bergen.

Det tantriske ritualet:
«Utvidelse av bevisstheten skjer automatisk
når du deltar i et nøye instruert forløp av
yogastillinger, pusteteknikker, avspenning
og meditasjon. Etter en slik yogalasse flyter
du på en elv av stille glede.
I et fordypelses retreat gjennomlever du denne
tantriske prosessen – et innvielses rituale –
over lengre tid. Det er som en yogaklasse
som varer 3, 5 eller 10 dager. Du kommer
hjem etter kurset med mer energi og mer
hvilende i deg selv.»
Bjarke
En yogaretreat er en unik anledning til å stresse
ned og lade opp batteriene. Under en retreat
tar du en pause fra dine daglige påvirkninger,
inntrykk og vaner. Under retreaten leser du ikke
aviser eller ser på fjernsyn. Vi anbefaler også at
du slår av mobiltelefonen. Å trekke seg tilbake
på den måten i en periode, gir rom for å få et

større overblikk og ro til det du er kommet for:
å arbeide med deg selv.
Det er en god opplevelse å legge hverdagen til
sides for en stund. Når du fordyper deg i yoga og
meditasjon under slike betingelser, har det en
kraftig virkning på kropp og sinn. Under oppholdet vil du oppleve at roen senker seg og etter
retreaten vil du oppleve ny energi og inspirasjon
til å ta fatt på hverdagen igjen.
Som deltaker kommer du til å delta i en levende
prosess som gir deg mulighet til å oppdage noe
nytt i deg selv. En retreat er et kursforløp hvor
alle aspektene – som deler av en større helhet
– er like viktige.
Vårt hovedfokus er at du lærer autentisk yoga
og meditasjon. Det er ikke først og fremst en
yogaferie, men et intensivt forløp hvor du får
mer kjennskap til deg selv gjennom å jobbe
systematisk med de kraftige redskaper som
yogatradisjonen byr på.
Alle er velkomne på kursene våre som ikke
krever noen forkunnskaper.

Klassisk yoga og pusteteknikker

Vi går fram trinnvis. Ved å bruke kroppen i de
forskjellige yogaøvelsene og stillingene oppdager
du den igjen. Du utvikler en større følsomhet
overfor kroppen, fjerner spenninger, får mer
velvære og overskudd. Åndedrettet avspeiler
din tilstand – om du er rolig, utolmodig, sløv,
nervøs, rastløs etc. Nettopp derfor kan du bruke
pusten til å transformere tilstanden. Med åndedrettsøvelsene kommer du i kontakt med ditt
indre overskudd; den psykiske energien.

Dybdeavspenning

Yoga lærer deg å finne balansen mellom å være
aktiv og være i ro. Du finner roen i det du gjør
og oppmerksomhet i roen. På kurset lærer du
enkle avspenningsteknikker til bruk i dagligdagen
og Yoga Nidra, en skikkelig dybdeavspenningsteknikk.
Yoga nidra er bl.a. en metode til våkent å utforske grensetilstanden mellom det bevisste og
ubevisste. Du blir bevisst om og du avspenner
de forskjellige dimensjoner i ditt vesen for tilsist
å hvile i deg selv. Du lærer også hvordan du kan
ta en beslutning så den virker. Du opp-dager
og stabiliserer din oppmerksomhet og evne til
å være våken, både i handlinger og når du går
dypere i kontakten med det indre livet.

pusteteknikk og kontakt med chakraene. Energi
bundet i spenninger og uklare tilstander løsner
og omformes til en tilstand av hvilende ro.
Indre stillhet meditasjon begynner med en helt
grunnleggende trening av oppmerksomheten.
Du lærer å akseptere forstyrrelser og tanker slik
at sinnet stilner og kan brukes mer kreativt.
Kjernen i Indre stillhet er en transformerende
opplevelse av stillheten, hvorfra vi opplever alt
annet – det å være ett med seg selv.

Foredrag, samvær og taushet

Det er også foredrag om «Konfrontasjon, aksept
og forandring», «Yoga i hverdagen» mm. I tillegg
vil det evt. være Sufi-dans om kvelden. Det er også
felles badstu hver dag på kurset med mulighet
for bading i sjøen.
På 5- og 10-dagers kursene har vi taushet i 1½
- 2½ døgn sist på kurset. Taushet (Mauna) er
en egen yogateknikk hvor du er helt stille over
lengre tid. Stillhet utover gjør det lettere å bli
bevisst den indre stillheten.

Karma Yoga

Du lærer 2 forskjellige meditasjonsteknikker på et
retreat: Energien kilde og Indre stillhet.

Du lærer mange ting på kurset, men alt foregår
ikke i undervisningslokalet. Din kropp må kunne
omsette den energi du oppnår gjennom øvelsene.
En viktig del av prosessen som du gjennomlever
er å delta i felles arbeide omkring kursstedet:
Oppgaver i hagen, hjelpe med maten og oppvask,
rengjøring, et reparasjonsarbeid på huset eller
flytte noen stein.

Energiens kilde meditasjon renser og rydder
opp i kropp og sinn gjennom bruk av en egen

Sosialt sett innebærer Karma Yoga (som disse
aktivitetene kalles), at du kan gjøre noe sammen

Meditasjon

med andre og for andre og at du ikke forventer å
bli vartet opp. Det er jo ikke en hotellferie du har
kommet på, men et kurs for mennesker som vil
arbeide med seg selv. Det du får ut av dette, er
at du – når du har kommet hjem – lettere kan
sette i gang med de oppgaver og utfordringer som
venter deg. Aktivitet skaper energi og handlekraft.
«Når man er aktiv, er man stabil. Kun
gjennom handling oppnår man stabilitet.
Når man oppnår lykke er man aktiv. En
som ikke kan finne lykken er ikke aktiv»
(Chandogya Upanisad).
Denne hemmeligheten er det mange som har
oppdaget på våre kurs.
Uten Karma yoga ville det ikke være mulig å
kjøre så omfattende kurs som disse. Kurset tilbyr
mange veier til fordypelse. Men de forventede
resultatene kunne ikke oppnås på en harmonisk
måte uten utadvendt aktivitet og felles oppgaver.
Når du gir slipp på noe og gir noe, kan du bedre
motta det du kom for. Energien omsettes og
blir tilgjengelig for deg. Karma Yoga er en aktivitet som skaper balanse i hele kursforløpet og
er derfor i høy grad medvirkende til å øke ditt
velbefinnende.

Innstill deg på følgende:

Du er innstilt på å følge alle klasser / aktiviteter
til avtalt tid. Et yogaretreat er en unik anledning
til å stresse ned og lade opp batteriene. Under et
retreat tar du en pause fra dine daglige påvirkninger, inntrykk og vaner. Under retreatet leser
du ikke aviser eller ser på fjernsyn. Vi anbefaler
også at du slår av mobiltelefonen. Å trekke seg
tilbake på den måten i en periode, gir rom for å
få et større overblikk og ro til det du er kommet
for: å arbeide med deg selv.
Det er en god opplevelse å legge hverdagen til
sides for en stund. Når du fordyper deg i yoga og
meditasjon under slike betingelser, har det en
kraftig virkning på kropp og sinn. Under oppholdet vil du oppleve at roen senker seg og etter
retreatet vil du oppleve ny energi og inspirasjon
til å ta fatt på hverdagen igjen.
Mobiltelefonen gjør at vi er blitt tilgjengelig neste
når som helst. Det kan derfor være lurt å informere
dine nærmeste om at du ikke er tilgjengelig på
telefon, men hvis det er noe viktig, kan de ringe
til Ask kurssenter, mobil +47 908 67 062.

Overtal ikke andre

…til å bli med på kurset. Overtal ikke engang
din partner, hvis denne ikke selv er fullt motivert
til å delta. Kom for din egen skyld.

Karma Yoga står på programmet ca 1-1,5 time hver
dag. Utover det hjelper du 1-3 ganger (avhengig
av antall deltakere på kurset) med oppvasken
etter lunsj og kveldsmaten.

Kom som deltaker. Kom fordi du har lyst til å
oppdage og arbeide med deg selv.

En kursdag kan se slik ut:

Lærerne

Fra
6.30
7.00
7.30
9.00
9.45
11.00
11.30
12.30
16.30
18.00
18.30
20.30

Til Aktivitet
– 7.00
– 7.30
– 9.00
– 9.30
– 10.50
– 11.30
– 12.15
– 16.30
– 18.00
– 18.30

Stå opp, neseskylling
Konsentrasjonsteknikker
Fysisk yoga og pusteteknikker
Frokost – frukt, havregrøt
Karma Yoga – praktisk arbeid
Yoga nidra dybdeavspenning
Energiens kilde meditasjon
Lunsj og fritid til gåturer, badstue
Fysisk yoga og pusteteknikker
Indre stillhet meditasjon
Kveldsmat og fritid
– 22.00 Foredrag, meditasjon, sufidans

Yogakurs i Bergen siden 1983

Audhild & Bjarke er utdannet yoga- og meditasjonslærere innen den klassiske
yogatradisjonen hos Swami
Janakananda.

Enerom med toalett og dusj kan reserveres
mot et tillegg i prisen på kr 371 per døgn. Ellers inkluderer prisene velsmakende økologisk
vegetarmat, losji og undervisning.

Påmelding / mer info: www.stillhet.no
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