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Love in Action
Velkommen til en dybtgående weekend med Atma Kriya Yoga, en 
rejse ind i bhakti-yogaens verden. 

Love in Action betyder at vi gennem jævnlig praksis tilstræber at 
bringe kærlighed ind i alle vores handlinger. Denne kærlighed – 

som ikke kan forstås af sindet, og som er et mysterium for selv de 
store yogier – er nøglen til at realisere, hvem vi virkelig er.

Hver kriya teknik repræsenterer et aspekt af den menneskelige 
natur, sætter den i relation til vores spirituelle praksis, og åbner for

en dybere kontakt med den guddommelige kærlighed, glæde og 
fred, vi alle bærer i hjertet. 

Hele vejen rundt
Atma Kriya Yoga er ikke så meget et fysisk workout, men derimod

en komplet sammensat praksis, som udover centrale fysiske 
yogaøvelser også inkluderer meditationsteknikker og energetiske 

øvelser.

Disse er sammensat til at rense nervesystemet, berolige sindet, 

bremse aldringsprocessen, balancere hormoner, øge vores energi 
og bringe vitalitet til den fysiske krop. De fører os til dybe 

tilstande af meditation og en forening af sind, krop og ånd.

Teknikkerne er i deres natur enkle nok til at begyndere kan være 

med, og har samtidig potentiale nok til at tage selv de mest erfarne
inden for yoga og meditation til nye dybder af bevidsthed og 

erkendelse. 

Atma Kriya Yoga består af
• Recitering af et sanskrit mantra (Japa) – som  tuner hele dit 
væsen til mantraets vibration.
• Meditations teknikker – Koncentration og fokus hjælper dig 
med at bringe opmærksom ind i dine daglige handlinger, 
afbalancerer dine chakras (energicentre) og forener krop og sjæl.
• Lyd yoga – At lytte til symfonien af indre mystiske lyde med rod
i dit hjerte chakra og som styrker din intuition.
• OM Chanting– En gruppe praksis der genererer harmoni og fred
for dig selv og andre i dit nærmiljø.
• Åndedrætsøvelser (Pranayamas) – At observere og kontrollere 
dit åndedræt fremmer fysisk og energetisk balance.
• Fysiske yoga stillinger (Asanas) – som understøtter din 
meditations praksis, booster dit immun forsvar og forbedrer din 
fysiske vitalitet.
• Krops- og håndstillinger (Mudras) – som renser og fintuner 
din krop og dit energifelt.
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Yogamestre
Atma Kriya Yoga gives i denne form af Paramahamsa

Vishwananda, som modtog denne praksis fra sin Mester
Mahavatar Babaji og jævnligt uddanner nye lærere over

hele verden. 
Kurset afrundes med en indvielse i Kriya Yoga linien

(Shaktipat), som gør at man får det maksimale ud af hver
øvelse på alle planer. 

Hvem kan deltage

Som udgangspunkt er aldersgrænsen for deltagelse 18 år. Er du 
16-18 år kan du dog deltage med dine forældres tilladelse.

Denne praksis inkluderer adskillige fysiske yoga stillinger. Har du 
fysiske skader eller begrænsninger, bedes du konsultere din læge 
for at konstatere om du sikkert kan praktisere yoga. De fleste 
stillinger kan dog også modificeres til den enkelte. Tag endelig 
kontakt hvis du er i tvivl.

Er du gravid eller har en baggrund med hjerte- eller mentale 
udfordringer, tag da venligst kontakt på forhånd for at afgøre om 
denne praksis er rigtig for dig.

Atma Kriya Yoga kan være udrensende på mange planer: fysisk, 
følelsesmæssigt og spirituelt. Vær bevidst om dette og vær villig 
til at imødekomme eventuelle forandringer i dit liv.

Praktisk info
Kurset i Trøjborg, Aarhus hos Anette Thykjær Andersen, som 
allerede praktiserer Atma Kriya Yoga og også deltager i kurset. 
Det bliver en intim gruppe med maks 6 deltagere. 
På dette kursus bor du hjemme og kommer kun på adressen til 
undervisningen. Du står selv for dine måltider, mens vi serverer te 
og lidt snacks i pausen. Du kan spise din medbragte mad på stedet.
Dog beder vi om at du spiser vegetarisk under kursets forløb – 
også gerne i et par dage før og efter hvis det appellerer. 
Har du brug for hjælp til at finde overnatning, hjælper vi dig 
gerne. 

Meld dig gerne til snarest muligt. Bindende tilmelding senest 14 
dage før kursets start ved betaling af det fulde beløb til Reg nr 
8401. Konto nr. 0001035601

Efter kurset
Vi støtter din Atma Kriya Yoga praksis efter kurset. Du deltage i 
gratis fælles praksis rundt om i hele Danmark (donation til 
lokaleudgifter modtages). Der afholdes også forsætter weekender 
og uge retreats for dem som ønsker at gå dybere med Atma Kriya 
Yoga.

Om underviseren
Jeg havde mine første erfaringer med yoga og 
meditation i 2005 og har siden da haft en fast 
daglig praksis. 

På en rejse i Guatemala 2012 landede jeg i et 
kirtan-miljø og begyndte synge og spille i 

forskellige sammenhænge. At sidde sammen i timevis og synge, 
og opleve at tiden står stille, krop og stemme bliver en og samme 
vibration, grænsen mellem hvad der er min eller andres stemme 
forsvinder. Det var min første berøring med bhakti-yogaens 
verden, og siden er jeg dykket dybere og dybere ind i denne 
praksis. 
I juni 2018 lærte jeg Atma Kriya Yoga, og erfarede at bhakti-yoga 
ikke bare består af musik og kirtan – men repræsenterer en hel 
livsstil som relaterer til alle områder af yoga, af livet selv og det 
der er langt større end vi kan begribe.
Jeg bor og arbejder på Anahata Yoga Center på Møn, hvor 
hverdagen går op i et med fælles daglig praksis, praktisk arbejde, 
undervisning, madlavning, musik og gåture langs de smukke 
strande. 
Siden juli 2018 har jeg dog det meste af tiden boet i Bhakti Marga 
Ashram i Sydtyskland. Her har jeg sideløbende med ashram livet 
været under uddannelse i Atma Kriya Yoga, Meditation, Sanskrit 
Chanting, Kirtan Musik og meget mere.

Er du interesseret i dette kursus, eller har du spørgsmål generelt, er
du meget velkommen til at kontakte mig på forhånd til en 
uddybende snak om detaljerne. Tlf +4560776476 eller email 
k_romme@hotmail.com

Se mere om Atma Kriya Yoga her:
sadhana.bhaktimarga.org/atma-kriya-yoga
bhaktimarga.dk/atma-kriya-yoga-2/


