
Prøv en gratis video på:

www.stillhet.no/yoga-online

Online videokurs 
i yoga & meditasjon

med Bjarke,
  Audhild
  & Sol

Grunnkurs
Fortsettere
Chakrakurs
Yoga for gravide
Meditasjon
Pust & avspenning



Online videokurs: 
Yoga grunnkurs
Video kurset er for alle. Du trenger 
ikke ha gjort yoga eller meditasjon før 
og du trenger heller ikke å være myk og 
smidig eller i god form. Video kurset går 
over 8 ganger á 1½ time. Undervisningen 
er strukturert som et forløp der du vil 
oppleve en utvikling i løpet av kurset. Hvert 
yoga program har en effekt i seg selv og 
forbereder også for neste leksjon. Trykk på 
produktbildet for å lese mer om kurset!

Kurset koster kr 870 og kan kjøpes i 
nettbutikken på www.stillhet.noInstruksjon: Bjarke • Elev: Sol

Online videokurs: 
Yoga fortsettere
På fortsetterkurs vil du gjenkjenne mange av 
øvelsene fra grunnkurset, men vi går videre 
med mer avanserte program. Med den ro i 
kropp og sinn som du har bygget opp, kan 
vi nå gå mer i dybden f.eks. ved å bli i de 
klassiske stillingene i lenger tid. Det viktige 
er ikke at du er blitt mer smidig, men at du 
har utviklet en kroppsbevissthet som gjør at 
du med større ro og konsentrasjon kan følge 
undervisningen. 

I meditasjonene sitter vi lengre tid med det 
vi allerede har lært, men går også videre med 
flere trinn. For å være klar til fortsetterkurs 
bør du være fortrolig med de teknikkene vi 
underviser i på grunnkurset. Ikke kun de 
fysiske øvelser, men også pusteteknikkene 
og de mentale teknikkene. Hvis du har gjort 
yoga før – men ikke hos oss – er det en 
fordel å ta grunnkurset først.

Kurset koster kr 890 og kan kjøpes i 
nettbutikken på www.stillhet.no

Instruksjon: Audhild & Bjarke
Elev: Sol m.fl.



Online videokurs: 
Yoga for gravide
Video kurset er spesielt tilrettelagt for 
gravide. Yoga er en behagelig måte å trene 
kroppen sin på når du er gravid, men yoga 
er mer enn det. På mine kurs lærer du også 
hvordan du kan bruke yogastillinger til å øve 
deg på å oppleve smerte på en god måte. Du 
lærer hvordan pusten hjelper deg til å være 
avspent og du lærer en god pusteteknikk 
du kan bruke under fødselen. Kurset er et 
forløp med progresjon. Video kurset går over 
7 ganger á 1½ time. Hvert yoga program 
har en effekt i seg selv og forbereder også for 
neste leksjon. Kurset koster kr 870 og kan 
kjøpes i nettbutikken på www.stillhet.no

Instruksjon: Audhild 
Elev: Sol, Lise & Hanne

Instruksjon: Bjarke • Elev: Sol

Online videokurs: 
Chakrakurs

Videokurset i Chakra – esoterisk yoga er 
et supplement til boken ’Chakra – esoterisk 
yoga’ av Bjarke Jørgensen. Undervisningen 
på videokurset er en balansert blanding 
av renseteknikker, fysiske stillinger og 
øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse 
(demninger), avspenning og meditasjon. 
Praktiske teknikker som virker! Vekking av 
chakraene betyr at du involverer deg i en 

prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg 
selv. Videokurset er på 16 leksjoner á 1½ – 
2½ time.

Da videokurset stort sett er praktisk 
undervisning og følger boken Chakra 
– esoterisk yoga av Bjarke Jørgensen, 
anbefales det å kjøpe boken (hvis du ikke 
allerede har den) for den mer teoretiske og 
intellektuelle tilleggsinformasjonen den 
inneholder. Videre anbefales en god, kraftig 
yogamatte, en neseskyllingskanne og en 
mala – et telle-instrument som brukes i 
meditasjonen Ajapa japa som du lærer sist i 
videokurset. 

Du kan kjøpe disse tilvalgene hvis ønskelig  
(med 10-20% rabatt) når du kjøper 
videokurset.

Kurset koster kr 1.200 og kan kjøpes i 
nettbutikken på www.stillhet.no
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Online videokurs: 
Indre stillhet 
meditasjon
Video kurset er for alle. Du trenger ikke 
ha gjort meditasjon eller yoga før og du 
trenger heller ikke å være myk og smidig 
eller i god form. Video kurset går over 6 
ganger á 1 time og er et forløp hvor du 
trinnvis lærer Indre stillhet meditasjonen. 

Kurset koster kr 650 og kan kjøpes i 
nettbutikken på www.stillhet.no

Instruksjon: Bjarke

Instruksjon: Bjarke

Online videokurs: 
Pust & 
avspenning
Video kurset er for alle. Du trenger 
ikke ha gjort yoga eller pusteøvelser før 
og du trenger heller ikke å være myk og 
smidig eller i god form. Video kurset går 
over 5 ganger á 1 time og er et forløp hvor 
du gradvis fordyper deg i yogatradisjonens 
pusteteknikker og avspenning.

Kurset koster kr 540 og kan kjøpes i 
nettbutikken på www.stillhet.no

www.stillhet.no


