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Cityyoga, Stilling Landevej 36 ved Skanderborg
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Lev ayurveda 2
for dig som vil dybere

Dr. Rohit Borkar er ayurvedisk læge. Han er uddannet i ayurveda-
medicin og kirurgi (B.A.M.S.). Han afsluttede sin uddannelse på 
Ayurveda College i Shiroda, Goa University. Hans store interesse 
for Ayurveda fik ham til at rejse til Pune, Kerala og andre steder i 
Indien for at få en dybere og bredere viden om Ayurveda.
Vi har arbejdet sammen med Dr. Rohit Borkar i flere år. I projek-
tet GoforGoa har vi haft et tæt samarbejde siden 2012, hvor  
Dr. Rohit hvert år kommer til Skanderborg og giver konsultationer 
og foredrag. Ligeledes har vi elever med til Goa som alle er meget 
begejstrede for Rohits indsigt og viden. Dr. Rohit har praktiseret 
Ayurveda i mere end 15 år. Han har i dag to klinikker i Goa.

Lise Faurschou Hastrup har 25 års erfaring som selvstændig 
madvejleder, foredragsholder og økologisk omlægningskonsu-
lent. Lise holder foredrag om ayurveda og giver individuelle mad- 
og måltidsvejledninger ud fra de ayurvediske principper. Lise er 
forfatter til bogen ”Ayurveda for begyndere” som udkom i 2017. 
Se www.lisef.dk

Ilse Kjær Gaardahl har undervist i yoga i mere end 25 år. Hun er 
certificeret Iyengar Yogalærer i 1996 med en 3 årig yogaterapeu-
tisk Iyengar Yogauddannelse afsluttet i 2015 samt individuel og 
Gruppe-krop-gestaltuddannelse fra Institut for Gestaltanalyse,  
afsluttet i 2000. Ilse er indehaver af CITY-YOGA. 
Se www.city-yoga.dk samt www.goforgoa.dk 

Se vores hjemmeside: www.levayurveda.dk

Pris: 3500 kr. for alle tre dage inkl. forplejning

Tilmelding på www.city-yoga.dk 
Se under kurser ”Lev Ayurveda” eller send en mail til
ilse@city-yoga.dk. 

tre dages ayurveda og yoga kursus
den 21.-23. juni 2018

med Ilse Gaardahl og Lise Faurschou Hastrup



Intensivt kursus for ”fortsættere” 
Fra torsdag den 21 . juni til lørdag den 23. juni med 
Ilse Kjær Gaardahl og Lise Faurschou Hastrup 
samt oplæg ved den ayurvediske læge 
Dr. Rohit Borkar fra Indien.

For at deltage på dette kursus, skal du 
have gennemført vores basiskursus eller 
dokumentere at have kursus/erfaring 
svarende til niveauet på Lev Ayurvedas 
basiskursus

Dr. Rohit Borkar fra Goa underviser på kurset i de 
syv Dhatus (kropsvæv) og deres indbyrdes sam-
menhæng. 

Lise Faurschou underviser i ayurveda så du kom-
mer dybere i forståelsen af begreberne Prakriti, 
Doshas, Subdoshas, Gunas, Rasas og Dhatus og får 
praktiske ayurvediske redskaber til at balancere 
helbred, krop og  sind.

Ilse Gaardahl underviser i Iyengaryoga med fokus 
på hvilke asanas (fysiske øvelser)  og pranayama 
(åndedrætsøvelser) der kan reducere ubalanceret 
Vata, Pitta og Kapha. IyengarYoga har rødder i 
den klassiske yoga som kommer fra YogaSutras, 
nedskrevet af Patanjali. Yoga består af meget mere 
end asanas (øvelser). Vi arbejder med yogaens 8 
led: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, 
Dharana, Dhyana og Samadi. Når du kender din 
dosha og  hvor din ubalance er, kan du med yogaen 
skabe en bedre balance og mindske stress i din 
krop og dit sind.
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TORSDAG

Kom i god tid, så du kan være klar på måtten, når vi starter præcis klokken 16

16.00  Ankomst, velkommen. En kop te og introduktion til dagene

17.00 - 18.30   Yoga på måtten i ayurvedisk sammenhæng

19.00   Vi nyder en veltillavet sattvisk suppe sammen

20.00  At bruge ayurveda som pejlemærke i livet. Sattva, Rajas og Tamas

21.00  Vi slutter med at chante/lære et mantra

FREDAG

Før yogaen sætter deltagerne grød over og gør klar til morgenmaden senere

7.15 – 8.30 Yoga med særlig fokus på doshaer ved Ilse

8.30 – 9.30  Vi spiser morgenmad med særligt tilbehør for Vata, Pitta og Kapha.  
Lise introducerer

9.30 – 11.30  Sammenhæng mellem elementerne, doshaer og subdoshaer

11.30 – 12.30 Sattvisk frokost

12.30 – 14.30 Yogatur i skoven ved Ilse 

15. 00 – 16.00 Rasa, de seks smage og deres virkning 

16.00 – 17.00  Ayurvedisk forståelse og virksomme praksisser til balancering af symptomer

17.15  Ilse guider Pranayama

18.00  Ayur-aftensmad, intro ved Lise

19.00 – 20.00 Vi chanter et mantra sammen, når vi har afrundet med spørgerunde

LØRDAG

Før yogaen sætter deltagerne grød over og gør klar til morgenmaden senere

7.15 – 8.30 Yoga for Vata, Pitta og Kapha ved Ilse

8.30 – 9.30 Sattvisk morgenmad 

9.30 – 11.30  Dr. Rohit Borkar  underviser i de syv Dhatus (kropsvæv) og deres  
indbyrdes sammenhæng 

11.30 – 12.30 Let frokost

12.30 – 14.30  Yoga med yogafilosofi ved Ilse 

15.00 – 16.00 Afrunding. Opgaver til at arbejde videre med ayurvedaen.

Du får udleveret dit kursusbevis.


