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Start i januar 2023 — i Strandgt. 201
Mandag 16/1 Tirsdag 17/1 Onsdag 18/1 Torsdag 19/1
Student-rabatt

Kl. 10.00-11.45 (107)
Yoga – fortsettere
Kr. 3000. Audhild. 12x

20% rabatt for
heltidsstudenter.

Kl. 16.45-18.15 (101) Kl. 17.00-18.15 (103) Kl. 17.00-18.30 (105) Kl. 15.00-16.15 (108)
Yoga – grunnkurs
Pust og avspenning Yoga for gravide
Egoscue trening
Kr. 3000. Bjarke. 12x Kr. 1500. Bjarke. 6x Kr. 1500. Audhild. 6x Kr. 1500. Audhild. 6x
Kl. 18.30-20.15 (102) Kl. 18.30-20.15 (104) Kl. 19.00-20.30 (106) Kl. 16.45-18.15 (109)
Chakrakurs
Yoga – fortsettere
Yoga – grunnkurs
Yoga for gravide
Kr. 6000. Bjarke. 24x Kr. 3000. Bjarke. 12x Kr. 1500. Audhild. 6x Kr. 1500. Bjarke. 6x

Start i mars 2023—i Strandgt. 201
Mandag 6/3

Tirsdag 7/3

Onsdag 8/3

Torsdag 9/3

Alle kurs går
over 6 ganger

Kl. 17-18.15
Indre stillhet
Kr. 1500. Bjarke. 6x

Kl. 17.00-18.30
Kl. 16.45-18.15
Yoga for gravide
Yoga for gravide
Kr. 1500. Audhild. 6x Kr. 1500. Bjarke. 6x

Kl. 18.30-20.15
Yoga – fortsettere
Kr. 1500. Bjarke. 6x

Kl. 19.00-20.30
Yoga – grunnkurs
Kr. 1500. Audhild. 6x

Yoga

Kurstyper

Yoga & meditasjon - grunnkurs

Kombinasjonen av fysiske og mentale teknikker er kjernen i yoga. På grunnkurset i yoga
og meditasjon bruker vi øvelser hvor du trener
oppmerksomheten, kroppen, pusten og sinnet:
Fysisk yoga: Vi trener balanse og koordinasjon
mellom bevegelse og pust i starten av kurset og
går mer i dybden med de klassiske, meditative
stillingene sist i kurset.
Pusteteknikker: Gjennom bevisstgjøring og
avspenning av musklene i bryst og mage åpner
du opp for en mer naturlig pust. Vi jobber også
med Blåsebelgen og Vekselpusten – 2 teknikker
som gir både mer energi og mer indre ro.
Dybdeavspenning: Under den instruerte avspenningen får du spent av kropp og sinn fullstendig.
Avspenning er effektiv stressmestring og virker
positivt inn på immunforsvaret.
Meditasjon: Introduksjon til de første trinnene
i Indre stillhet meditasjonen. – Meditasjonsteknikken er inngangsporter til tilstander av
mer her og nå oppmerksomhet, indre ro og et
større nærvær i dagligdagen.
Alle kan ha fint utbytte av kurset, selv om de
ikke er veltrent fra før. Hele kurset er et velkomponert forløp av fysiske og mentale øvelser som
bygger opp en god kroppsfølelse, gir mer energi,
ro og psykisk styrke. Kurset er 1 time og 30 min
hver gang.

Chakra fordypelseskurs

Chakra-kurset har vært et populært fordypelseskurs i yoga og meditasjon hos oss i mange
år. Kurset er for deg som har lyst til å bruke ett
år til å gjøre noe godt for deg selv. Gjennom
hele kurset deltar du i en prosess som renser
kropp og sinn. Energien vil etterhvert strømme
mer fritt, oppmerksomheten og handlekraften
skjerpes og stillheten rotfester seg som en
indre realitet.
Kurset er satt opp som et 1-årig kurs:
1. På Yogaskolen i Bergen over 24 ganger á
1 time og 45 min én gang i uken.

Yoga for gravide

Vi har svært positive erfaringer med kursene for
gravide. Mange gravide opplever både svangerskapet og fødselen på en mer tilfredsstillende
måte ved å følge våre kurs. Du lærer nyttige
teknikker til bruk under fødselen. Vi har fått
mange positive tilbakemeldinger fra gravide
som har født og av jordmødre.
Få brosjyre om yoga for gravide.

Vi tar forbehold om eventuelle forandringer i
kursprogrammet, pris og skrivefeil.

Yoga & meditasjon
fortsetterkurs

Fortsetterkurset er den naturlige forlengelsen
av grunnkurset. Du får nye, positive opplevelser
med yoga og lærer i tillegg mer meditasjon.
Vi går mer i dybden med de klassiske yogastillingene og jobber også med et meditativt
program av stillinger for hoften. Kurset er 2
timer hver gang.

www.stillhet.no
Du kan lese mer om kursene våre og påmelde
deg på www.stillhet.no. I tillegg har vi lagt ut
alle artiklene fra tidskriftet Bindu og du finner
en egen nettbutikk med bøker, videoer, CD’er,
neseskyllingskanner, yogamadrasser etc.

Medita sjon

A n d r e ku r s t y p er

Indre Stillhet meditasjon

Tarmskylling

Meditasjonen trener opp 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. Hele
kurset omfatter innlæring av Indre Stillhet i 7
trinn, dybdeavspenning og foredrag.

Du drikker varmt saltvann og gjør noen enkle
øvelser slik at hele fordøyelsessystemet renses. Du faster kvelden og morgenen før kurset
som varer en dag fra kl. 8.30 til rundt kl. 14.
En vegetarisk diett må følges etter kurset. Vi
har tarmskylling som eget kurs og som en del
av feriekursene. Påmelding senest en uke før
kurset! Få egen brosjyre.

Energiens kilde meditasjon

Ønsker du kurs i yoga og meditasjon der du
jobber eller bor? Ta et friskt initiativ og arranger
et kurs / seminar. Ta kontakt.

En mer teknisk meditasjon enn Indre stillhet.
Energiens kilde er en chakra-meditasjon i Kriya
yoga tradisjonen. Den er basert på en pusteteknikk, meditativ pust, forskjellige mentale
forløp og et mantra. Energiens kilde øker den
psykiske energien, underbevisste spenninger
reduseres og en dypere indre ro bygges opp.
Kurset omfatter Energiens kilde i 6 trinn, Yoga
nidra dybdeavspenning, foredrag og samtaler.
Få egen brosjyre om meditasjon.

Arranger selv kurs / seminar
Privat undervisning

Ønsker du privatundervisning eller veiledning
av en erfaren lærer, ta kontakt med Bjarke
eller Audhild. For minigrupper kan vi avtale
et spesialopplegg og pris.

Lærerne
Audhild Naustdal
fra Førde. Hun er
utdannet yogalærer
hos Bjarke og Swami
Janakananda.

Bjarke Jørgensen,
dansk. Han er skolens daglige leder og
utdannet hos Swami
Janakananda.

Når du går på kurs...

Gratis prøvetime
Gå inn på www.stillhet.no/yoga-online. Der
finner du en video prøvetime på 1,5 time.

Påmelding

Påmelding på internett: www.stillhet.no, epost:
bergen@stillhet.no eller mobil 908 67 062.

...undervises du av kvalifiserte yoga- og
meditasjonslærere.
Vi har en heltidsutdannelse på minimum 6 år.
...undervises du i lokaler spesielt innredet
til yoga og meditasjon.
Lokalene våre har en lun atmosfære, tregolv,
fine farger og gode yogamadrasser.
...får du tilgang til våre kvalitetsvideoer.
Så lang tid du går på kurs hos oss har du
tilgang til vårt bibliotek av videoer med undervisning i klassisk yoga og meditasjon. På
den måten er det lett å ta igjen timer du har
mistet. Det gjelder Grunnkurs, Fortsetterkurs,
Yoga for gravide, Indre stillhet, Pust & avspenning og Egoscue. Noen av video-kursene kan
også kjøpes for permanent tilgang.

Retreat, ukentlige kurs og drop-in på ASK KURSSENTER

Ask kurssenter
På Ask kurssenter tilbyr vi undervisning i klassisk
yoga og tantrisk meditasjon for små grupper opp
til 10 personer – inkl. god vegetarmat og badstue.
Ask kurssenter ligger på Askøy ca 2 mil nord for
Bergen.

Drop-in på Ask med badstue & yoga:

Retreat oversikt:

Søndag 12/3 – Hofteprogram – med Bjarke

10-dagers fordypelses-retreat 20-30 juli
10-dagers retreat med Audhild & Bjarke. Fra torsdag kveld kl 18.30 til søndag kl. 13. Fra kr 16.500.

5-dagers sommerkurs 3-8 august

5-dagers retreat med Audhild & Bjarke. Fra torsdag kveld kl 18.30 til tirsdag kl. 13. Fra kr 8.800.
Prisene inkl god vegetarmat, losji, badstue og undervisning.

Tarmskylling: Lørdag 7. januar kl 8.30-14.
Pris: kr 1.200. Påmelding én uke før kurset.
Yogakurs i Bergen siden 1983

Tidspunkt: Kl 13-16 — Pris: kr 350
Søndag 15/1 – Ryggprogram – med Bjarke
Søndag 12/2 – Yin yoga – med Audhild

Søndag 16/4 – Godt for heile kroppen – m/ Audhild
Søndag 21/5 – Møte med chakraene – med Bjarke
Søndag 11/6 – Ryggprogram – med Audhild

Ukentlige kurs på Ask:
Yoga styrketrening, mandag 16. januar kl 19-20.30
Pris: kr 1.500–6 x. kr 3.000–12 x. Lærer: Audhild.
Yoga fortsettere, tirsdag 17. januar kl 19-20.45
Pris: kr 3.000. 12 ganger. Lærer: Audhild.
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