Oplevelser med

YOGA
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Forord
Yoga er for alle! Alle yogastillinger kan laves i
forskellige variationer, hvor der tages hensyn til
hver enkelt persons begrænsninger og muligheder
i både krop og sind. Yoga er venlig over for
kroppen, og blidt og ubesværet udvikler kroppen og
den samlede trivsel sig, når man praktiserer
regelmæssig yoga.
Yoga kan udføres i mangfoldige udtryksformer, hos
vidt forskellige skoler og lærere. Hver skole og hver
lærer har sine muligheder og begrænsninger.
Min niche er, at der praktiseres fortrinsvis yoga
asanas, der indarbejder den følelsesmæssige og
energimæssige dimension. Det er en ’indefra og
ud' praksis, hvor man er tro over for kroppens
behov og grænser; hver finder sin egen vej med de
forskellige øvelser. Derfor bliver yogaformen ind
imellem med et smil kaldt 'Freestyle Yoga’ eller
'Anarki Yoga'. Jeg ynder at kalde yogaformen
’Bevægelse hen imod meditation, meditation i
bevægelse.’
I dette skrift på i alt 20 sider har jeg først bedt seks
kvinder, som jeg har fulgtes med gennem tiden, om
at putte nogle få ord på deres oplevelser med yoga.
Hver for sig er de motiveret forskelligt, hvorfor
udbyttet også bliver forskelligt. Der er mange
måder at bruge yogaen på, vidner deres udtalelser
om. Lad dig som læser inspirere heraf til at
personliggøre DIN yogapraksis, så du trives med
den.

Næst beskriver jeg elementer af mit eget forhold til
yoga. For mig er morgenyogaen helt essentiel; den
synkronicerer krop, sind og ånd og gør mig således
klar til dagen på bedste vis.
En lige så væsentlig del for mig, hvad angår den
stort set daglige yoga og meditation, er den
spirituelle dimension; begreberne ’ubestandighed’
og ’ikke-tilknytning’ bringes i spil.
Sluttelig reflekterer jeg over det at have en egen
praksis versus eller samtidig med, at man danner
følgeskab med andre i livsforløbet med yogaen.
Jeg nyder i fulde drag min egen praksis, men jeg
næres også af at praktisere sammen med andre. I
perioder zapper jeg yoga-lærere og -institutter i indog udland for at blive inspireret og sparket ud af
vane- og komfortzonen. Derudover er der det helt
særlige ved det langvarige kvindefællesskab, hvor
vi fordyber vores praksis og holder hinanden fast i
at arbejde med yogaen fra forskellige perspektiver.
De sidste ni sider er stemningsmæssige udtryk af,
når vi i gruppe har udforsket og udvidet egne
grænser med yogaen.
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Seks forskellige kvinders liv med yoga
Yoga kan i sin mindste form være fysiske øvelser, man praktiserer for at holde kroppen i god form. I sin
største form er det del af en nærværende selv- og omgivelsesrespektfuld levemåde. Læs nedenfor en række
menneskers beretninger om, hvad yogaen er for dem.
METTE HYLDGAARD SKOVMOSE, CAND. MAG I
PSYKOLOGI OG DANSK, www.mettehyldgaard.dk
»Yoga betyder at forene - at forene hoved og krop, at forene det
maskuline og det feminine. På den måde bliver yoga meget bredt
- og det er det også for mig. For mig er yoga en måde at være til
stede på, at være i verden på. Det er en livspraksis, hvor selve
yogaøvelserne er der, hvor du møder dig selv og din måde at
være i verden på. At lave yoga med nærvær og opmærksomhed
er den vildeste selvudvikling, du overhovedet kan tilbyde dig selv.
Jeg mærker hvordan min krop reagerer, hvordan jeg har det –
hvordan intet varer ved og evigt forandres. Hvordan alting er i
bevægelse, selv om min krop set udefra kan beskrives som at
den ligger bomstille. Hvordan tung energi kan løftes og det
luftige kan groundes, gennem bevægelse. Hvordan føddernes
bevægelse bliver til benenes og benenes til hofterne, - hvordan
kroppen er sammenhængende. Jeg mærker forskel på mentale blokeringer og fysiske begrænsninger. Jeg
tillader mig selv at være mig og at være med det som er. Der er rum for glæde, kreativitet, sorg, kærlighed
og vrede – intet varer ved.
Men den indre yoga er ikke kun fysisk – den er kilden til en indre urgammel naturlig visdom, som efterlader
længsel om at leve et liv i større overensstemmelse med den natur jeg faktisk er, men jeg på mystisk vis har
glemt. Det kalder på livsændringer som er dybt forankret i dette indre sted og ikke fordi det er moderne eller
fordi jeg ”bør” – indre yoga er så meget mere end bøj og stræk – for mig er den vejen ind til mit naturlige
selv, - en kilde til viden og handling, som ingen uddannelse og intet kursus ville kunne tilbyde – samt en
motivation og handling som ingen udefrakommende ide eller vilje ville kunne motivere mig til. Arbejdet består
i at blive ved med at lytte, sanse og tro på at svaret fra det indre er alt rigeligt.«
TINE KRAGELUND, 41 ÅR,
PÆDAGOG OG YOGI GENNEM
7 ÅR :)
»Yogaen er for mig det sted, hvor
jeg kommer i kontakt med min
krop, det sted, hvor tankerne får
lov at hvile (eller blot komme og gå
igen), og hvor jeg kan være i ét
med mig selv i fuld accept. I fuld
accept af min krop og dens
tilstand, i fuld accept af min
sindstilstand og mit mentale overeller underskud.«
»Yogaen har lært mig denne
accept, at give slip på forestillingerne om hvordan det burde være og i stedet fuldt ud mærke efter og acceptere,
sådan som det nu rent faktisk er. At have lært at mærke og acceptere tingenes tilstand på denne fysiske,
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kropslige måde har givet mig et rum til at arbejde med de ting der kan være svære i livet og dagligdagen på
en ny og anderledes måde – mere kærligt og ydmygt – i respekt for og kærlighed til min krops signaler og
kærlighed og respekt for mig selv. Det har været og er til stadighed en gave. Namaste.«

CHARLOTTE ALLERØD, 49 ÅR, OVERLÆGE,
PH.D.

»Yoga
Er mødet med måtten med tyngden i
min krop
Min vej til den ”Blå Time”
Med et strejf af melankoli
Herfra vokser nærvær, velvær
Og glæden«
ANJA NIELSEN, 37 ÅR, PÆDAGOGISK
KONSULENT
»Yoga er for mig en kropslig tilgang til at arbejde mod
en livsførsel, der kalder på større åbenhed og kærlig
tilgang til livets små og store bevægelser. Det er på
yogamåtten, at jeg skærper min opmærksomhed på
det forunderlige i, at livet på egen vis strømmer ind og
ud af os i vores vejrtrækninger.«
»Det er også på måtten, at jeg kan give slip på de af
dagens erfaringer, som har fået mig til at krympe lidt
sammen i både krop og sind - og åbne mig for at
møde alt som nyt.«
»Yogamåtten er for mig det styrkerum, hvor det i
fordybelsen af forskellige stillinger er muligt at
generere styrke og nye positive oplevelser af at
mestre. Yogaen er det tidsløse rum, hvor der dvæles
i nuet, med en effekt der efterfølgende strækker sig
ud i min oplevelse af min omverden og også sænker
tempoet der.«
»Yogaen er for mig en reminder om, hvordan livet er
fyldt med små detaljer, som er værd at sanse og pejle efter.«
Anja bruger yogaen i professionel regi. Hun fortæller: »Min favoritretning er anusara inspireret yoga, hvor der
gøres meget ud af at instruere overgangen, indgangen og udfoldelsen af stillingerne, samt opbygning af
programmerne således, at kroppen og sindet langsomt og sikkert åbner sig for mere avancerede stillinger,
tilpasset den enkeltes fysik og mentale tilstand. Målet er ikke kun stillingen i sig selv, men lige så meget vejen
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til den. Anusara indeholder derfor også en grundtanke om, at alle er unikke, og så er den fyldt med leg, hvilket
har givet mig oplevelsen af, at denne retning er for alle.«
»Den tanke har jeg i år udfordret sammen med en kær veninde og fantastisk yogalærer Bente Ramsing, super
seje Simon Krohn samt mine 2 skønne kolleger Anders Martin Rundt og Mads Kopperholdt, der begge er
idrætslærere. Vi har i fællesskab lavet anusara inspireret yoga med børn med bla. døvblindhed, høretab og
multiple funktionsnedsættelser og deres professionelle voksne. Dette har budt på fantastiske oplevelser, som
understøtter ideen om, at anusara inspireret yoga er for alle. Jeg har set børn, der i deres dagligdag har svært
ved at være sociale med andre, begejstres over egne og andres præstationer. Jeg har set børn, der aldrig
leger, hoppe ud i leg og eksperimenteren med egen krop. Jeg har set en pige med spastisitet, gå i bro og sole
sig i sin egen kunnen. Jeg har oplevet, at børn med store koncentrationsvanskeligheder og uro, har været
fordybede og indadvendte. Jeg set børn, som altid har sagt nej til fysiske aktiviteter, vokse igennem et
yogaforløb, og blive til nogen, der siger, "jeg kan!". Jeg har set professionelle voksne få øje på nye positive
sider af deres elever og deres egen relation til dem, og jeg har oplevet lærere og børn, der har gjort brug af
yogaen i undervisningen, når koncentrationen er blevet for udfordret, eller kroppen trænger til at blive rørt.«
»Størst af alt har jeg set, at alle er blevet ramt af den ro, åbenhed og energi, jeg selv oplever at blive fyldt af
efter en anusara inspireret yogatime, som minder mig om at yoga er for alle, og at vi alle er forskellige og ens
på en og samme tid.«
»Hurra for yogamangfoldighedens fællesskab og for at jeg er så heldig at være en del af det <3«

LONE HØGH, 51 ÅR, PRODUKTCHEF
»Yoga har for mig været en rejse, en transformation
for både krop og sjæl. Det giver mig en ro og indre
styrke, som jeg først opdagede jeg besad, da jeg gav
mig i kast med yoga. Her finder jeg redska-berne til
at finde mental balance, til at finde min indre ro,
samtidig med at jeg oplever øget fysisk styrke, stor
smidighed og øget kropsbevidsthed.«
»Yoga har givet mig mere fokus på det nære, både
til mig selv og til mine relationer. Yoga er i al sin
enkelhed blevet min uundværlige kilde til sundhed
og velvære.«

HEIDI LYKHOLT, KRANIO-SAKRAL
TERAPEUT www.heidilykholt.dk
»Frirum. Selvomsorg. Optankning. Når jeg stiller mig
på yogamåtten, lukker jeg alt andet ude. Jeg er der
KUN for min egen skyld, og der på måtten skal jeg
ikke være noget for nogen andre. Jeg giver min krop
og mit sind det, der er brug for i øjeblikket, og nyder
bare at være med mig selv. Bagefter føler jeg mig
tanket op, og klar til at give til min omverden igen.«
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Yoga som fundament for den
gode morgen

Jeg behøver ganske enkelt de årtusind gamle
øvelser, der har vist deres værd som kultiverende
menneskers krop og sjæl langt tilbage i tiden.
Jeg laver efterfølgende en kraftig åndedrætsøvelse, blæsebælgen, som renser næse og svælg
og ilter hjernen kraftigt.
Laver maverul, så mavefunktionen er i gang.
Så laver jeg en yogaøvelse, hvor pulsen kommer
op, eller jeg sjipper flowagtigt, blot i 5 minutter, så
blodcirkulationen er godt i gang.
Dernæst et par bløde strækøvelser, kroppen er
ofte lidt stiv om morgenen, så det skal gå langsomt
og være nænsomt.
Så den uundværlige hovedstand. Jeg har stået på
hovedet minimum 3 gange om dagen i 2-3 minutter
hver gang de sidste 30 år.
Til sidst universalstilling, der vrider hele ryggen, fra
nederst i lænden til helt op og åbne armhulen, så
skulderblade og skuldre er vækket på en god måde
og ’sat på deres rette plads’.
Hele ritualet tager 15-20 minutter.
Så er jeg klar til at vække børn, smøre madpakker,
gå morgentur med hunden - og dernæst starte på
dagens arbejdsopgaver.

Mit morgenritual udspringer af trangen til at være
fysisk aktiv; dvs. et ’ordentligt liv’ starter hver
morgen i kroppen og spreder sig til sindet.
Efter at have drukket et glas vand, tager jeg, hvis
muligt, yogamåtten med ud i haven og
laver solhilsen – hvor såvel jord som himmel hilses
på skift gennem øvelsen. I denne øvelse ligger
implicit taksigelsen for at få lov at få endnu en dag
her på jorden. Ingen dag er en dårlig dag. Hver dag
er ny.
Og jeg vækker nærværet til live ved at starte
ydmygt og blødt med mig selv. Mærker efter, at jeg
inde i min kerne ikke begynder at stramme op, men
forbliver nænsom med mig selv.

Der er selvfølgelig flere ting, der hører med til den
gode morgen for mig. Lige fra maden, drikkevarerne, blomsterne, stearinlysene, familiemedlemmernes sindstilstand mm. Omvendt skal en god
morgen ikke blive til et uoverskueligt projekt. Det er
vigtigere at være tilstede med det, der er. Uanset
hvor lidt eller meget tid, der er til rådighed dér om
morgenen, og uanset hvor lidt eller meget ro eller
kaos, der er. Jeg er selvfølgelig heller ikke
vaccineret mod at blive distraheret, energiløs,
følelsesmæssigt påvirket og alt muligt andet – men
øvelserne er mit anker i forhold til at huske, hvilken
afspændt og årvågen bevidsthedstilstand, det er
muligt at vende tilbage til igen og igen gennem
dagen.
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Yoga som spirituel praksis

når jeg mediterede. Siden dengang er jeg blevet
skilt, 2 voksne børn er flyttet hjemmefra med hver
deres hjertenskær. En stor bekendtskabskreds
slankede sig ind til at bestå af de nærmeste venner,
der stod distancen at sejle sammen med mig
gennem turbulente år... Det var som om mange års
forår og sommer nu med ét overgik til efterår og
vinter. Som om et ubønhørligt faseskifte foregik
bag min ryg – og jeg havde kun valget at være i
modstand med det, eller følge med så godt jeg
kunne.

Yoga er over tid blevet stadig mindre en fysisk
praksis, og stadig mere en spirituel praksis for mig.
Essensen af det at lave solhilsen under den
kæmpe store himmel, hvad enten der er helt lyst i
maj, eller mørkt og køligere i oktober, er at føle sig
som et lille bitte sandkorn i det kæmpe univers,
forbundet med alting levende, såvel jorden som
månen som solen.
Dalai Lama beskrev på et tidspunkt sin morgenrytme sådan her:
»Når jeg står op om morgenen klokken fire,
begynder jeg automatisk at recitere Ngak chinlapmantraet. Det er en bøn, der dedikerer alt det, jeg
gør – ord, tanker, handlinger, hele min dag – til
andre som et offer til gavn for dem. Og derpå,
eftersom det er koldt, udfører jeg nogle få
gymnastikøvelser, vasker mig og klæder mig
hurtigt på. Jeg mediterer indtil klokken halv fem.
Hvis vejret er godt, går jeg derefter ud i haven.
Denne tid på dagen betyder noget særligt for mig.
Jeg ser op i himlen. Den er meget klar, jeg kan se
stjernerne, og de giver mig følelsen af at være
ganske ubetydelig midt i et uhyre kosmos. Det er
indsigten
i
det,
vi
buddhister
kalder
’ubestandighed’. Det er enormt beroligende.« (Et
liv i fred. Side 33. 2003).
Jeg må indrømme, at dengang for 10 år siden, hvor
jeg læste det første gang, anede jeg ikke, hvad
pokker han talte om. ’Ubestandighed’… - og han
skrev i samme ombæring om ”ikke-tilknytning”.

Jeg erfarede med ’no mercy’, at den eneste
konstans i livet er foranderlighed. Og jeg
genopdagede baglæns, at buddhisterne har sågar
denne her meditative praksis herom. Før eller
siden bliver vi alle presset ud i at give slip, være
ikke-tilknyttet til livet i én bestemt form. Når man
tilpas mange gange har overlevet det, man troede
ville være umuligt at overleve, man er måske
endda blevet stærkere og hviler mere i sin kerne,
så får det at meditere på og kultivere accepten af
”ubetydelighed og ubestandighed” en ny
betydning.
H.C. Andersen minder os i flere eventyr om det
samme. F.eks ’Nattergalen’ eller ’Det gamle
egetræs sidste drøm’.

Jeg var midt i et liv, som jeg havde meget stor
tilknytning til, så jeg skulle aldeles ikke pålægges
at føle hverken det ene eller det andet af den slags,
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en længere årrække (nemlig i årene 2007-2016,
hvor den ugentlige rytme blev nødt til at stoppe,
fordi jeg flyttede til København).
Dét at dedikere sig til at mødes én gang om ugen,
er noget af det mest fundament-skabende og selvog fælles helende, man overhovedet kan gøre i
livet, er min erfaring med denne gruppe.

At prøve at holde fast i en bestemt tilstand, person,
tid eller situation er vitterligt som når man tager en
håndfuld sand i én hånd. Uanset hvor godt man
holder fast, ja især hvis man krampagtigt holder
fast om sandet, så finder de små sandkorn en vej
at glide ud mellem fingrene på én.
Når man i stedet værdsætter hver eneste ny dag
som vitterligt Ny, så indtræder både en hidtil ukendt
grad af sjælefred, og en særegen form for
tidløshed.
At vi både kan aflæse verden i et sandkorn, som et
hologram af, hvem vi er (det skriver jeg mere
uddybende om andetsted), og at vi kan føle os som
et sandkorn på rejse gennem universet, er dén
indsigt, der vokser herudaf.
Finurligt og beroligende at tænke på, ikke sandt?

Værdien af at have en
kvindecirkel
De fleste af de kvinder, der har skrevet om yoga i
ovenfor, har jeg lavet yoga med hver tirsdag over

Formen? Mest i stilhed. Og med energimæssig
fokus på at være fælles om en indadvendt praksis
- så det på én og samme tid bliver individuelt og
fælles at mødes i dette rum. Mest jeg skabte
rammen og guidede fokuspunkter. Men som alle
blev mere erfarne, gik leder- og guider-rollen ofte
på skift.
Udover den stille indadvendte praksis, så havde
gruppen også masser af fælles larmende kropslig
leg og fjol, samt månedlige madaftener, hvor vi
kunne 'få snakket af' :-)
Vi ca. 10 kvinder - med lidt udskiftning gennem
årene, når man flyttede eller job- eller
familiesituation forhindrede at komme hver tirsdag
- blev i dén grad hinandens ankre igennem livets
faser. Vi fandt fælles glæde i hinandens lykke og
medvind. Og holdt hånden under hinanden, når
modstande og udfordringer fik os til at svaje. Ikke
på den klassiske venindemåde, hvor der er 'likes'
og 'dislikes' og fnidder - men med en erfaring og
bevidsthed, der transcenderede egoer og
individualiteter, at vi alle alligevel er ét, og derfor
kan vi lige så godt løfte os højere i frekvens
SAMMEN.
Gruppen består - men med længere afstande
mellem, hvornår vi mødes.
Nedenfor en lille serie af minder fra nogle af vore
stunder sammen. Vi var ikke ivrige med kameraet
- for vi lavede jo yoga. Disse billeder er taget i
henholdsvis 2008 og 2016 .
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