
Yoga Flow:  

En yogatime med glidende overganger fra en øvelse til den neste i sekvenser. Vi holder ikke hver øvelse så 

lenge, men har fokus på flyt, pust og bevegelse. Etter en flow-time, så føles kroppen roligere, smidigere og 

mykere, tankene og sinnet er roligere og mer avslappet.  

Yoga Klassisk:  

Klassisk yoga på Puls er inspirert av oppsettet til Hatha og Ashtanga yoga. Dette er fysiske yogaformer med 

øvelser som er satt sammen for å redusere stress og uro i kroppen og oppnå en meditativ tilstand på slutten av 

praksisen. I klassisk yoga gjør vi en øvelse av gangen og holder vanligvis 5-8 pust per øvelse før man går videre 

til neste.  

Yin Yoga: 

Yinyoga kjennetegnes av passive øvelser med en lett myk strekk, utført i stillhet og bevisst tilstedeværelse. 

Hver posisjon holdes i minst 3-5 minutter, hvilket gir oss tid til å roe sinnet. I yinyogaen ønsker vi å komme inn 

til kroppens fascia, bindevev, i stede for musklene. Dette oppnås ved å holde i en mellomdyp strekk over lengre 

tid. En deilig avslutning på yogapraksisen din. 

INFORMASJON OG TRIVSELSREGLER: 

- Møt opp minimum 15 min før klassen starter for å registrere deg til timen i resepsjonen. 

- I yogasalen ønsker vi ro, vær derfor stille når du trer inn og går ut av salen. Salen åpner 

10 minutter før timen starter. 

- En ryddig yogasal gjør at det blir lettere å fokusere blikket og tankene, derfor er det 

eneste vi tar med oss inn i salen vannflaske, håndkle og matte. Vesker, klær og 

mobiltelefoner blir igjen i garderoben. Vi selger/ leier ut hengelåser til den som trenger 

dette. 

- Ha alltid med et stort håndkle til yogamatten og en vannflaske. Lånte yogamatter skal 

vaskes etter bruk. Matter og håndklær fås kjøpt i resepsjonen. 

- For din egen og de andre deltakernes komfort, er det best å trene yoga på Puls uten 

sminke og parfyme. 

- Vi anbefaler å drikke godt med vann (ca 2 L) i løpet av dagen før du skal delta på HOT 

yoga time, og spis senest 2 timer før yogaklassen for å unngå ubehag under timen. 

- Bruk myke klær som er behagelige å bevege seg i, og ikke for mye klær. På HOT yoga 

svetter vi MYE. Under yogaklasser på Puls anbefaler vi lange eller ¾ bukser som ikke er 

for glatte og en lett topp/sportsBH. Når man beveger seg ellers på senteret og går til/fra 

time skal man ha klær som dekker magen (t-skjorte/singlet/genser). 

- Vi ønsker mest mulig ro i salen og ber derfor om at man ikke går ut og inn av salen 

gjennom timen. Dersom du må forlate timen, gjør du dette så stille som mulig. 

 


