
Yogaferie / Velvære retreat er en ferie 
med god vegetarmat og tilbud om yoga 
og meditasjon, gåturer, badstue og 
massasje. Det er frivillig å delta på de 
forskjellige tilbudene og du har god tid 
til å slappe av.

Fordypelses-retreat / Yoga Sadhana er 
en mer intensiv retreat med dyptgåen-
de undervisning i yoga og meditasjon, 
perioder med stillhet og god vegetarmat 
og badstue. Vi forutsetter at du kommer 

Yogaferie
Ask kurssenter - 4 dager:
Velvære retreat 1–5 juli med Audhild og 
Elisabeth. Pris: fra kr 6.800.

Molino del Rey, Spania - 6 dager:
11 - 17 okt. 2020 med Bjarke og Audhild. 
Pris per Yogaferie i Spania: fra kr 10.600.

Fordypelses-retreat
Ask kurssenter:
Chakra retreat 2019–2020
4 helgekurs m/ Audhild & Bjarke. 18-20/10, 
22-24/11, 31/1-2/2, 6-8/3. Pr. stk. fra kr 3.600.

Nyttårskurs 28/12–1/1 - Pris: fra kr. 5.760

Påskekurs 8–13 april - Pris: fra kr. 7.200
På engelsk m/ Bjarke.

8-dagers Prana Vidya retreat 1–9 mai - 
Fra kr. 9.800. På engelsk m/ Hamsananda

Pinsekurs 29/5–1/6 - Pris: fra kr. 4.320

10-dagers retreat 8–18 juli - Fordypelse 
med Bjarke & Audhild. Pris: fra kr. 13.500

5-dagers sommer retreat 25-30 juli - 
Pris: fra kr. 7.200. På engelsk m/ Bjarke.

og vil være med i alle deler av kurset. 
At du har lyst til å gå dypere og vekke 
din bevissthet. Det gir et godt utgangs-
punkt for mer innsikt i deg selv.



I løpet av oppholdet vil det hver dag være tilbud 
om forskjellige aktiviteter som morgenyoga, Ego-
scue-trening (funksjonell trening), turer i gruppe 
eller alene, kanoturer og bading i fjorden. Bad-
stuen vil være varm hver ettermiddag. Det blir 
også anledning til å ta magnesiumfotbad og få 
massasje. Det blir hver dag satt opp et program 
for dagen, men du bestemmer selv om du vil delta 
på alt. Kanskje du bare trenger noen avstressende 
dager i naturskjønne, rolige omgivelser ved fjor-
den. Kurset starter ons kl 18.30 og slutter søn kl 13.

Alle tilbud bortsett fra massasje er inkludert i pri-
sen. Alle får enerom eller to som kjenner hver-
andre kan bestille dobbeltrom til litt redusert pris.

Kurssenteret har et nydelig uteområde med fl ere 
steder du kan sitte ned og lese, strikke, tegne, male 
eller bare sitte og nyte stillheten og lyder i naturen.

Velvære retreat 1–5 juli
med Audhild og Elisabeth

Ask kurssenter

Vegetarmat
Vi serverer velsmakende vegetarmat på kurset og 
satser på mest mulig økologisk mat. Det blir til-
gang til kaffe, te, frukt og nøtter mellom mål tidene.

Praktisk deltakelse
Etter hvert måltid vil det være to av deltakerne 
som vasker opp, dekker på bordet til neste måltid 
og støvsuger golvene i oppholdsrommene. Siste 
dagen gjør alle rent på sitt rom.

Pris
Kurset koster kr 6.800 og inkluderer enerom, 
undervisning og vegetarmat. Hvis 2 elever 
velger å bo sammen får begge 10% rabatt på 
prisen. Prisen inkl. ikke eventuell massasje.

Påmelding / mer info: www.stillhet.no



Påmelding / mer info: www.stillhet.no

På våre fordypelses retreat på Ask kurssenter 
kommer du for å bli mer deg selv. Retreatene er 
bygget opp som et sammenhengende forløp av in-
tensiv undervisning i klassisk yoga og meditasjon, 
god vegetarmat, badstue, karma yoga (praktisk 
arbeid), perioder med taushet (Mauna) og fritid.

En kursdag kan se slik ut:
 Fra  Til Aktivitet

 6.30 – 7.00 Stå opp, neseskylling
 7.00 – 7.30 Konsentrasjonsteknikker
 7.30 – 9.00 Fysisk yoga og pusteteknikker
 9.00 – 9.30 Frokost – frukt, havregrøt
 9.30 – 10.45 Karma Yoga – praktisk arbeid
 10.45 – 11.30 Yoga nidra dybdeavspenning
 11.30 – 12.15 Ajapa japa meditasjon
 12.15 – 16.30 Lunsj og fritid til gåturer, badstue
 16.30 – 17.30 Fysisk yoga og pusteteknikker
 17.30 – 18.00 Antar mauna meditasjon
 18.30     Kveldsmat
 20.30 – 22.00 Foredrag, meditasjon, sufi dans

Du lærer Yoga Nidra dybdeavspenning, oppmerk-
somhets-meditasjonen Antar mauna, energi -
-meditasjonen Ajapa japa, konsentrasjonsteknik-
ken Tratak, pusteteknikkene Bhastrika og Nadi 
shodan og klassiske yoga stillinger som gir mer 
indre fl yt og mental ro.

Vi forutsetter at du kommer fordi du har lyst til for-
dype deg og være med i alle deler av kurset. 

Velkommen på et Yoga Sadhana retreat!

Fordypelses retreat på Ask 
Det tantriske ritualet:
«Utvidelse av bevisstheten skjer automatisk 
når du deltar i et nøye instruert forløp av 
yogastillinger, puste teknikker, avspenning
og meditasjon. Etter en slik yogaklasse
fl yter 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

 4 Chakra helgekurs 2019–2020
Chakra-helg 1: 18 - 20 oktober 2019
Introduksjon til chakraene + Ajna chakra - 
Vekking av oppmerksomheten. FULLT 
Chakra-helg 2: 22 - 24 november 2019
Mooldhara + Swadisthana - Vekking av cha kra-
ene. TEMA: Bakkekontakt og fl yt / Jord og vann
Chakra-helg 3: 31 januar - 2 februar 2020
Manipura + Anahata  - Vekking av Sushumna
TEMA: Aktivitet og hjerterom / Ild og luft
Chakra-helg 4: 6 - 8 mars 2020
Vishuddhi + Bindu - Vekking av Kundalini
TEMA: Enhet / Rom og bevissthet
Hver chakra-helg er et selvstendigt forløp. Fra 
fredag kl 18.30 til søndag kl. 16.30. Pris per helg 
fra kr 3.600. Med Audhild & Bjarke.

Nyttårskurs 28 des–1 januar
4-dagers retreat med Audhild & Bjarke. Fra 
lørdag kveld til onsdag kl. 13. Fra kr 5.760.

Påskekurs 8–13 april
5-dagers retreat med Bjarke. Fra onsdag kl 
18.30 til mandag kl. 13. Fra kr 7.200. På engelsk.

Prana Vidya retreat 1–9 mai
med Hamsananda & Yoga Shakti. Fra fre. kl 15 
til lør. kl. 10. Fra kr 9.800. På engelsk.

Pinsekurs 29 mai–1 juni
Langhelg kurs med Audhild & Bjarke. Fra 
fredag kveld til mandag kl. 13. Fra kr 4.320.

10-dagers retreat 10–20 juli
Dyptgående retreat m/ Audhild & Bjarke
Pris fra kr 13.500. Depositum kr. 3.500 betales 
ved påmelding. Resten 14 dager før.

5-dagers retreat 25–30 juli
5-dagers retreat med Bjarke. Fra lørdag kl 18.30 
til torsdag kl. 13. Fra kr 7.200. På engelsk.
Enerom på Ask kurssenter kan reserveres mot 
et tillegg i prisen på kr 336 per døgn. Prisene 
inkluderer velsmakende økologisk vegetarmat, 
losji og undervisning. 



Velkommen på en deilig Yogaferie i Spania på Molino del Rey resorten 
med Bjarke og Audhild. To daglige økter med undervisning i klassisk 

yoga, pusteteknikker, avspenning og meditasjon, velsmakende vegetar-
mat og rekreative omgivelser i naturreservatet Andalucia i Syd-Spania.

Priser
Ved påmelding betales et depositum på kr. 
2.000. Depositumet betales ikke tilbake ved 
eventuell avmelding. Restbeløpet faktureres 
2 måneder før oppholdet. Maks 20 deltakere. 
Priser inkl. kost, losji og undervisning: Dob-
beltrom kr. 10.600*, Kongesuiten kr. 11.700*, 
Enkeltrom kr. 12.870*. (* Estimert pr. 5.1.19)
Prisen inkluderer ikke reise og transport. Mas-
sasje, behandlinger, ekstra drikke (som brus og 
vin) og badstue er heller ikke inkludert.

Fremkomst
Fly til Malaga fl yplass. Ca. en times kjøretur fra 
fl yplassen ligger Molino del Rey senteret. Det an-
befales å leie bil, det er billigere enn å ta taxi og i 
tillegg kan man utforske området. 

Molino del Rey er et familiedrevet yoga senter byg-
get på to gamle vannmølle-ruiner i naturreservatet 
Andalucia i Syd-Spania. Senteret har blitt kåret 
til en av de ti beste stedene i verden å ha yoga-
ferie. De vakre hulene fi nnes i hele området og gir 
stedet sin spesielle atmosfære. Noen av dem er en 
integrert del av senteret. I hulene fi nnes det både 
fredfylte meditasjonsrom og et saltvannsbasseng.

Hvem kan være med?
Kurset er for alle med interesse for en aktiv ferie 
med yoga og meditasjon. Du trenger ikke være smi-
dig eller godt trent.

Losji
Du vil bo i et trivelig, fi nt dobbeltrom med bad 
sammen med en av samme kjønn. Enkelt rom kan 
bestilles mot et tillegg i prisen.

Yogaferie i Spania

Påmelding / mer info: www.stillhet.no

• 11–17 okt 2020


