
O M  H AT H A  Y O G A



Hatha yoga är en uråldrig disciplin som utforskar, utvecklar och integrerar kropp, själ 
och ande. Yogan stärker systematiskt musklerna i hela kroppen och ökar rörligheten 
på inre organ samt stärker nervsystemet och förbättrar koncentrationen. Hatha är en 
yogaform som passar alla, gammal som ung. Yogan hjälper dig att reducera stress 
och få ett större inre lugn, den hjälper hela ditt fysiska system att vitaliseras och 
stärkas.  

Vishnu lär ut Hatha yoga som är en mjuk form av yoga som passar nybörjaren och 
den som redan utövat yoga en längre tid.  “Med yogans hjälp skapar du en attityd till 
livet som verkar på många sätt. Den gör kroppen smidig med uthållig muskulatur, 
påverkar matsmältningen och hormonbalansen, ger ett starkare och mer uthålligt 
nervsystem, balanserar vänster och höger hjärnhalva och förbättrar sömnen". Hos 
oss på Yoga Vishnu Studio får du högklassig personlig yoga utbildning i små grupper 
om 6-8 personer.  

Vi strävar efter att skapa harmoni i kropp och själ på alla plan. Våra lokaler är 
utformade för att du ska känna dig som hemma när du kommer till oss. Vi ordnar 
även regelbundet workshops i vår studio men kan även skräddarsy upplägg för dig 
som privatperson eller företag. 

Hatha Yoga Indien Tradition 
Health is Wealth peace of mind is happiness Yoga shows the way!



Hatha Yoga Detox 

Rena och rensa din kropp och ditt sinne under en tolv veckors Yoga kurs! Fundera på vad du vill ha ut av din detox och 

försäkra dig om att du gör det för att förbättra din hälsa, rensa ut gifter och slaggprodukter som belastar din 

matsmältning och således hela din kropp. 

 Meningen med detox är inte att banta eller förlora kilon eftersom det kräver en permanent förändring av din livsstil. Men 

den här kursen kommer att hjälpa dig att få insikt om vad som krävs för att uppnå optimal hälsa på längre sikt för just 

dig och din kropp. Klassen börjar med ett antal övningar för att öka cirkulationen i kroppen och få upp värmen. Därefter 

kommer vi att göra ett antal kroppsvridningar kombinerat med andningsövningar som gör att gifter och slaggprodukter 

frisätts och lämnar kroppen via svettkörtlarna 

Hatha Yoga Detox för nybörjare, fortsättning och avancerad



En dynamisk yogaklass som boostar din 

kropps energinivåer. Du kommer på ett 

kraftfullt sätt få uppleva hur olika tekniker 

ökar cikulationen i kroppen och därmed din 

energinivå.  

Du får kunskap och tips hur du själv kan 

påverka din energi och hantera din stress, bli 

mer medveten och klar i tanken.. 

BALANCE 

En yogaklass som hjälper dig att hitta 

tekniker för att hitta just din balans mellan 

kropp och själ genom olika övningar. De 

tekniker vi använder under klassen är  
pranayama(andningsövningar), meditation 

och avslappningsövningar 

 Hatha Yoga, Energi, Balance och  Anpassad för enbart män 

O M  H AT H A  Y O G A

 ENERGI



       Hatha Yoga Anpassad för enbart män  

Kraftfull och utmanande klass 

där vi kombinerar asanas 

(kroppspositioner) och “fire” 

breathing-  

(intensiv andningsövning) 

samtidigt. Du blir stark, uthållig 

och ökar din 

syreupptagningsförmåga.. 

Hatha Yoga Nybörjare 

 På denna klass lär vi ut grunderna i klassisk 
Hatha Yoga. Vi lär dig hur du sitter på ett 
korrekt sätt, hur du gör för att andas rätt, 

solhälsningen m.m.. 

Hatha Yoga  Fortsättning 

Denna klass lämpar sig för dig som utövat 
yoga under ett par års tid. På dessa klasser 

följer vi olika teman med olika asanas 
(kroppspositioner), pranayamas 

(andningsövningar), meditation och 
avslappning. Vi lägger stor vikt vid individuell 

hjälp för att utöva dessa tekniker på ett 
korrekt sätt.. 

Hatha Yoga – Avancerad  
Utmanande klass som kräver flerårig 

erfarenhet av yoga (minst 3 år av regelbunden 
träning). Här fokuserar vi på att stabilisera 

asanas, avancerad pranayama och djup 
meditation. Här lär du dig mantras (sanskrit), 

tekniker för avancerad pranayama och 
lavancerade asana variationer.

  Nybörjare. Fortsättning. Avancerad.



 Yoga för företag 

Vill du ha ett framgångsrikt företag med trygga, lyckliga och 
fokuserade medarbetare?



Yoga Vishnu erbjuder företag och privatpersoner högklassig yogaträning för ökad mental balans och fysisk 
styrka. Effekterna av yoga är märkbara efter bara några få yogatillfällen genom ökad 
koncentrationsförmåga och ökad cirkulation i kroppen.  

YogaVishnus program är specialiserade på andningstekniker som ökar individens lungkapacitet och 
därmed den mentala medvetenheten. Skräddarsydda tekniker ingår i programmet som är avsedda för att 
minska depressive tankar, aggression, koncentrationssvårigheter och sömnproblem.   

Programmen innehåller också fysisk träning och meditation. Genom att utföra olika positioner (asanas) 
och vridningar (stretch) frigörs spänningar som orsakar ryggproblem, huvudvärk, förstoppning etc. Genom 
olika meditationstekniker får individen kontakt med sitt inre (medvetenhet) och kan på så sätt förbättra 

1-Års Medlemskap



Namaste!  

Yoga Vishnu i samarbete med Yoga for Wealth kan nu erbjuda våra kunder 1-års medlemskap med obegränsad tillgång till alla våra yogaklasser (ej 
privatlektioner) under 1 år. Vid uppvisande av medlemskort får du också deltaga på en yogaworkshop (valfri workshop) till ett värde av 1250kr. 
Teckna medlemskap nu så får du 30% rabatt. 

Information och villkor 1-års medlemskap  

Medlemskapet är personligt och gäller endast för den som tecknat medlemskapet.  Medlemskortet ger tillgång till alla yogaklasser (ej schemalagda 
privatlektioner) under 1 år. Medlemskortet gäller som betalning för en valfri Yogaworkshop under kortets giltighetstid (1 år) och 10% rabatt på övriga 
Yogaworkshops. Familj och vänner till medlem erhåller 10% rabatt vid köp av klippkort, presentkort eller drop-in klass… 

 Pris för 1-års medlemskap 
 Ordinarie pris: 22.800kr inklusive moms   
 Nu med 6840 kr rabatt (30%): 15.960 kr inklusive mom 

 Betalning 
 Betalning görs till bg: 761-8622 

Delbetalning medges i fyra delbetalningar med första betalning direkt vid tecknandet av medlemskap, andra, tredje samt slutbetalning skall vara oss 
tillhanda den sista bankdagen påföljande månad. Om betalning ej sker efter erlagd första  betalning är medlemskapet ogiltigt 3 månader efter 
tecknandet av medlemskapet. 

 Övriga villkor 
 Medlemskapet kan ej överföras till tredje part  

 Medlemskapet är endast giltigt för den person som tecknat medlemskap  
 Medlemskapet upphör 1 år efter tecknandet.  
 Kortet kan frysas upp till 3 månader vid uppvisande av giltigt läkarintyg Medlemskap kan ej sägas upp mot betalning 


