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Yoga sutras

Yoga Sutras af Patañjali

• Yoga Sutras of Patañjali er en samling af, på oprindeligt sproget 
Sanskrit – men oversat til alverdens sprog - sutras omhandlende 
teorien bag og praksissen af yoga. Der er i alt 195 (eller 196) sutras. 

• Teksten blev nedskrevet for cirka 2000 år siden og menes at have 
rødder yderligere 2000 år tilbage. Det var en indisk vismand kaldet 
Patanjali, der syntetiserede og organiserede den viden. 

• Sutra betydere tråd / snor. 
• Teksten er en samling aforismer. En aforisme er en kort, præcis og 

fyndig formulering af en filosofisk eller moraliserende tanke, fremsat 
uden argumentation.

• Astanga Yoga er yogaen bestående af 8 grene. I kapitel 2 gennemgås 
fem (1, 2, 3, 4, 5) indirekte temaer for kropslig, mental, relationel og 
åndelig renselse, og med formålet at få større indsigt og skelneevne. 
I  kapitel 3 gennemgås tre grene til at understøtte kraft og 
manifestation (6, 7, 8).
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8 af de 
i alt 195 sutras 

gennemgås nu…

Andetsteds gennemgås 
praksisser og øvelser 

knyttet til dem.



Yoga sutras

Sutra-
og slideoversigt

1. Yama Eksterne discipliner (5)
2. Niyama Interne discipliner (7)
3. Asana De fysiske øvelser (10)
4. Prāṇāyāma Åndedrættet (16)
5. Pratyahara Tilbagetrækning af sanserne (18)
6. Dharana Koncentration (20)
7. Dhyana Meditation (21)
8. Samadhi Overbevidst tilstand (23)

Sutraoversigt (24)
Refleksion (25)
Fra bogen ‘Meditation’, 9 sider om Yoga Sutras (26-31)
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• Yoga (sanskrit) betyder: 
Forening; forening af den 
individuelle sjæl og 
universets sjæl. 

• Derfor er det vigtigt, at alt 
levende bidrager med det 
optimale flow af energi til 
helheden. 

1. Yama 
Eksterne discipliner / social omgang
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• Ahimsa - praktisere ikke-vold. Forvold ikke skade i tanke, ord og 
handling. Find ud af, hvad det vil sige for dig – lige fra hvad du vil 
spise, til hvordan du vil behandle dig selv og dine relationer.

• Satya – ærlighed. Praktiser ærlighed såvel samfundsmæssigt som i 
de nære relationer.

• Asteya – ikke stjæle. Vi alle ved, at vi ikke må stjæle ting. Men 
overvej, om du stjæler tid / opmærksomhed fra andre – eller dig 
selv? Eller ressourcer fra kloden. Tilstræb et frit flow af ressourcer 
på alle planer. 

• Brahmacharya - udøve passende sexuel kontrol. Egentlig betyder 
brahmacharya ’afholdenhed’ – men overført til moderne liv 
handler det om at søge relationer, som fremmer gensidig udvikling 
og blomstring.

• Aparigraha - være generøs / ikke-grådig. Det handler om kun at 
tage, købe eller få det nødvendige. Lad ikke grådighed styre din 
adfærd, og at du er villig til at nøjes med det nødvendige og dele 
og sætte din overflod i cirkulation.
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Ansvarlighed på en indefra-styret måde er essensen; 
man skal kunne se sig selv i øjnene…

2. Niyama 
Interne discipliner / personlig adfærd
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• Saucha - renhed. Alt hvad vi indtager, både fysisk og mentalt, er et 
valg mellem næring og nedbrydning (toxicity). Lyde, fornemmelser, 
synsindtryk, smagsstoffer og dufte bærer den energi og informa-
tion, som vi metaboliserer. Vi skal på alle planer holde os til at 
indtage de ting, der giver os næring. 

• Santosha - tilfredshed. Nærvær på det, der er nu, uden at 
fordømme, er essensen af tilfredshed. En vidneadfærd, frem for en 
dommer-adfærd. Når man kæmper mod det, der er nu, kæmper 
man metaforisk mod hele universet. På det indre plan må man 
udfordre sig selv på sit behov for kontrol, magt og anerkendelse.

• Tapas - disciplin. Mennesker med en yogi-livsstil ser 
disciplinerede ud. Men fordi deres biologiske rytmer er forbundet 
med naturens rytmer – og de oplever gevinsterne ved at 
harmonisere deres rytmer med naturens, opleves det nemt f.eks. 
at: Gå tidligt i seng, stå tidligt op, meditere, dyrke yoga, spise 
sundt etc.
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• Svadhyaya - selvstudie / spirituel udforskning. Der skelnes 
mellem ’knowledge’- viden og ’knowingness’ – visdom. Ens værdi 
kommer fra at være selv-refererende frem for objekt-refererende. 
Med visdom kommer en dyb kontakt til ens inderste værdier og 
’dharma’ (mål i livet), frem for hvad omgivelserne mener er godt 
for én.

• Isvara Pranidhana - overgivelse. Kontakt til ’det ubundne’, det 
personliggjorte aspekt af det uendelige. Overgivelse på alle 
planer. Gøre det så godt vi kan, og så overlade resten til en højere 
intelligens.
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3. Asanas
De fysiske øvelser

• ’Bevægelse hen imod 
meditation – meditation i 
bevægelse’.

• Et middel til at opnå en 
tilstand af fysisk 
ubesværethed, så man kan 
sidde ubevægelig en god 
rum tid med lige ryg – med 
det formål at meditere. 
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Arbejdet med kroppen har katharsis-formål: At blive befriet for 
ophobninger af energi, spændinger og rastløshed. 
Begin with Catharsis! I never tell people to begin with just sitting. Begin 

from where beginning is easy. 

If you begin with sitting, you will feel much disturbance inside… You 
will become aware of your insane mind and nothing else. 

I begin with your insanity, not with a sitting posture. I allow your 
insanaty. If you dance madly, the opposite happens within you… you 

begin to be aware of a silent point within you.  

Osho, 2004, p. 37-38
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»If you want to scream, then 
scream. A total scream in 
which your whole being 
becomes involved, is very 
therapeutic… 

Freak out!«
Osho, 2004, p. 72-73
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• Den bevidsthedsmæssige attitude er essentiel. Hav al 
opmærksomhed rettet mod selve øvelsen – og dit forhold til 
øvelsen. Iagttag kroppens medleven og modstand. 

• Inviter nænsomt dine flaskehalse til at slippe. Betragt følelser i 
kroppen – rastløshed, vrede, smerte, ked-af-det-hed – som 
ophobninger af energi. 

• Få en fornemmelse af kroppens oprindelige tilstand, dvs. en fra 
naturens side stille årvågen bevidsthedstilstand, hvor der ikke 
holdes igen nogen steder, og ingen steder hvor kroppen bliver 
for slap. 
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• Næsten alle asanas udfordrer omkring det modsætningsfyldte: At 
spænde op i bestemte muskelgrupper med mindst mulig 
anstrengelse – samtidig med at give sig hen i udspænding i andre 
muskelgrupper. Den afspændte opspænding er dét, der giver 
energien fri, skaber flow, løfter livsenergien. 

• Udover at kroppen bliver stærkere, så sænkes det basale 
spændingsniveau og spændingsbalancerne i muskelkorsettet 
ændres, når man dyrker yoga. Man bliver ’bagom’ smidig i dele af 
kroppen, man har genkendt som stive og usamarbejdsvillige. Og 
sindet følger efter. Målet er en mental afspændt nysgerrig 
årvågen selviagttagelse under udførelsen af asanas.
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• Åndedrættet er vort 
mest basale middel 
til flow og livskraft. 

• 70% af vores energi 
kommer fra et 
velfungerende 
åndedræt.

4. Pranayama 
Åndedrættet 
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• Åndedrættet anvendes i udførelsen af asanas til at arbejde sig 
dybere ind i stillingen– på indånding at hæve energien, på 
udåndingen at give slip på al unødig opspænding i kropsindet. 

• Det er broen mellem krop og sind, forbindelsesleddet mellem 
ubevidst og bevidst, bevægelsen af livskraft ind i materie. 

• Så udviklingen af bevidstheden om åndedrættet, og udviklingen 
heraf, er en af de vigtigste nøgler til en fordybet 
meditationspraksis.

• Der er rigtig mange både bevægelsespraksisser og stillesiddende 
øvelser og praksisser til at arbejde med åndedrættet og 
livskraften forbundet hermed.
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• Før vi overhovedet kan nå 
hen imod mere stille 
bevidsthedstilstande, skal vi 
kunne beherske vore sanser, 
dvs. kunne være:
– ’ude’, 
– ’inde’, 
– begge dele på én gang 
– eller helt slippe sanserne. 

5. Pratyahara
Tilbagetrækning af sanserne
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• De ydre sanser er: Lugt, syn, smag, hørelse, berøring.
• Sanserne griber konstant ud i omverdenen, så vi er i gang med at 

tolke, genkende og lokalisere det, sanserne er rettet imod. 
• Gennem at sanse bevidst – ydre og indre – lærer vi at arbejde 

med sindet, så vi ikke hele tiden er fortolkende på vore 
sanseindtryk. 

• Der kan optrænes indre sansemæssig skarphed (se temaet 
‘interoception’).

• Og der kan mediteres på den indre pendant til de ydre sanser, 
hvilket faciliterer at slippe sanserne og opleve dybere 
meditationer (avanceret praksis der kræver personlig 
instruktion).
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6. Dharana 
Koncentration

• Koncentration er det mest 
præcise ord for Dharana.

• Det kan også kaldes evnen til 
opmærksomheds-’kontrol’, dvs. 
man kan slippe sine tanker 
bevidst og holde dem væk en 
rum tid.

• ’Test’ ift om man kan beherske 
sin opmærksomhed: At kunne 
kigge på et tændt lys eller på 
sin næsetip i 12 sekunder uden 
at kroppen kalder, eller der er 
forstyrrende tanker.

20



Yoga sutras

7. Dhyana 
Meditation

• Egentlig meditation. I en 
glidende overgang bliver 
koncentration til 
meditation.

• I op til 4 minutter brydes 
forbindelsen mellem sindet og 
objektet ikke.

• Praksis’er på dette niveau er 
ofte meditation uden objekt.
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Hvor sidder ‘vidnet’?
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8. Samadhi
Overbevidst tilstand

• Forening af seeren / 
Selvet / vidnet + 
processen at se + det 
som ses. 

• Krystallen er helt 
gennemskinnelig og 
klar: Jo renere sindet er, 
desto mere viser Selvet 
sig gennem det.

23



Yoga sutras

Sutraoversigt

1. YAMA - eksterne discipliner
Ahimsa – ikke vold
Satya – ærlighed
Asteya – ikke stjæle
Brahmachaya – passende sexuel
kontrol
Aparigraha – generøsitet/
ikke grådighed

2. NIYAMA - interne discipliner
Saucha – renhed
Santosha – tilfredshed
Tapas – disciplin
Svadhyaya – spirituel udforskning
Isvara Pranidhana - overgivelse

24

3. ASANA - de fysiske øvelser
4. PRANAYAMA - åndedrættet
5. PRATYAHARA - tilbagetrækning 

af sanserne
6. DHARANA - koncentration
7. DHYANA - meditation
8. SAMADHI - overbevidst tilstand
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Refleksion

I en kultur som den danske, hvor vi fredagsdrukturen mere er reglen end undtagelsen, især i 
ungdomsårene, får jeg lyst til at bede dig kigge ind på den udefra – og gerne perspektivere den til 
Yoga Sutras. 
Jeg gætter på, at rusen giver en behagelig form for selvforglemmelse, en dejlig given slip på 
kontrollen og dermed måske følelsen af frisættelse og frihed. Måske du endda oplever glimt af 
ekstase og lykkefølelsen. Det er jo vel også en form for god katharsis? 
Eller er det??? Er der ved rusen dimensioner af sløv, slukket selvfortabelse i det? En reel 
afsondrethed fra de andre, når man er fanget inde i sin skæve rus? Er der dimensioner af 
selvdestruktivitet?
Og i forhold til det gennemgåede: Reflekter over, om du tænker, at Yoga Sutras er alt for meget 
askese, kontrol og udtryk for et kedeligt puritansk liv? Eller kan der iboende de praksisser, som er 
knyttet til Yoga Sutras tænkes at være en mere sand form for livfuldhed, der folder sig ud, en 
invitation til mere dybe og ægte relationer til både andre og en selv. 
Hvad vokser livfuldhed egentlig ud af? Er livfuldhed og bevidsthedsmæssig vågenhed overhovedet 
noget at stræbe efter?... 
Jeg inviterer dig til, at denne gennemgang af en ældgammel ramme for såkaldt ‘korrekt livsførelse’ 
bliver et spejl for din refleksion over, hvad der egentlig er et godt levet liv for dig, forankret i 
DINE værdier? Således at du ikke bare bevidstløst tager en eller anden gruppes normer på dig, 
uden at have fundet ud af, om den livsførelse og adfærd, der er dens, egentlig er dig.
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I bogen ‘Meditation’
skrives der således om 
Yoga Sutras (9 sider):
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Bevægelse hen imod meditation 
- Meditation i bevægelse

I en bog om meditation kan man godt risikere kun 
at fokusere på selve den stillesiddende medita-
tive praksis. Det er intet mindre end katastrofalt, 
for det svarer til at kun at vise den færdige ret i et 
madlavningsprogram – men glemme at vise, hvilke 
råvarer, man laver maden af. Det er en rigtig dårlig 
idé, især som begynder, men såmænd også for den 
erfarne mediterende at sæ!e sig ned, begynde 
på sin teknik – og så forvente, at den meditative 
tilstand ind"nder sig af sig selv.  Nuvel, med tiden, 
erfaringen og træningen vil tilstanden ind"nde sig, 
men man må ikke glemme, at kroppen og sindet 
repræsenterer  den forstyrrede bevidsthedstil-
stand – og vil gøre det livet ud, mens sjælen er den 
uforstyrrede bevidsthedstilstand. Jo mere vi kan 
stilne krop og sind, falder til ro, jo mere vil sjælen 
skinne igennem. Så det vil lifelong være en opgave 
at balancere  kropsindet. 

I kapitlet “meditation som metode til følelses-
forvaltning” beskæ#iger jeg mig indgående med 
den indre mentale og følelses-
mæssige give-slip-proces, 
som den kan gå for sig 
under selve medita-
tionen. Men alt det, 
der går forud for 
meditation, er det, 
vi skal beskæ#ige 
os med nu. Nem-
lig få samlet os de 
re!e råvarer, hvis det 
var et måltid, vi skulle 
lave – og når det gælder 
det menneskelige: Få skabt 
de re!e betingelser i kropsindet for, at 
den meditative tilstand faciliteres. 

Begin with Catharsis! I never tell people to begin with just sitting. 
Begin from where beginning is easy. 

If you begin with sitting, you will feel much disturbance inside… 
You will become aware of your insane mind and nothing else. 

I begin with your insanity, not with a sitting posture. 
I allow your insanity. If you dance madly, the opposite happens within 

you… you begin to be aware of a silent point within you. 
(Osho, 2004, p. 37-38)
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At jeg i overskri!en leger med ordene – “bevægelse hen imod medita-
tion – meditation i bevægelse” skyldes, at der er en form for forud-
sætningsforhold, måske nærmest et vippeforhold mellem, hvornår man 
oplever katharsis – og hvornår den meditative tilstand ind"nder sig på 
basis af bevægelse. Følelsesforløsning via kroppen er en meget dynamisk 
og vekslende oplevelse mellem larm, kaos og stilhed på stadig dybere 
planer. 

Så en give-slip-proces skal ses i et kontinuum af forskellige former 
for fysisk bevægelse, der balancerer krop og sind i en vis grad, før man 
overhovedet sæ#er sig for at meditere. 

Nogle mennesker ynder at vandre en tur først, eller man kan løbe en 
tur, dyrke hård sport. Prøv at se på dine aktivitetstyper som havende en 
katharsis-dimension i sig; hvilken form for aktivitet skal du så vælge til at 
forudgå din meditationspraksis?

Osho, hvis citater i deres smukke engelske form,kan nydes gennem 
hele bogen her, anvender systemet “dynamisk meditation”, hvor han 
med humor og ikke-identi"kation dyrker kaos og den tankemæssige 
“sindssyge”, vel vidende, at tanker blot er sindets a$aldsprodukter af 
fortidens betingning – dvs. tankerne tillægges i denne form for proces 
ingen sandhedsværdi; de har udelukkende en energidimension, der 
behøves forløst. 

Processen er f.eks.: Træk vejret kaotisk – for at lade kaos indeni 
komme til over%aden. Eller: Dans sindssygt. Lad AL sindssyge og kaos 
komme til over%aden i bevægelsen. Vær bevidst sindssyg! Uanset hvad 
der kommer op, tillad det at udtrykke sig. Ingen modstand; udelukkende 
frit %ow af historiens ophobning af emotioner. 

Og lige på den anden side heraf kommer helt automatisk stilheden. 
Og dermed den meditative tilstand – helt af sig selv.

Personligt bruger jeg dans til vild og voldsom musik og krydrer 
måske med at synge højt for at få et følelsesovertryk i bryst og mave ud. 
Vil du prøve selv, kan det måske føles lidt kunstigt i starten, men du vil 
opleve, at den overenergi, der kommer ud, o!est er overload af ubrugt 
LIV, ubrugt kærlighedspotentiale. Det bliver sjældnere og sjældnere 
mørke spøgelser og dæmoner, der brøler sig ud, er min oplevelse.

If you want to scream, then scream.  
A total scream in which your whole being becomes 

involved, is very therapeutic… Freak out! 
                               (Osho, 1994, p.72-73)

E!er den store energieksplosion ynder jeg at lave nogle yoga-asanas  
på en FRI og kreativ måde, så fordybelsen og roen i kroppen hen imod 
den meditative tilstand allerede er på vej. O!e bliver det meditation i sig 
selv at lave asanas. Så praktiserer jeg e!erfølgende en ikke særlig  
lang siddende meditation.  

Det er vigtigt at lege med, hvilken form for give slip proces, der pas-
ser én bedst. Og praktisere den meditation den givne dag, der tjener én 
bedst. 

Legende sex er også en vidunderlig metode til katharsis ;-)

I de gamle traditioner går en række ting forud for selve den meditative 
praksis. I Yoga Sutras, den mest oprindelige tekst om yoga og medita-
tion, nedskrevet af Patanjali for mere end 2000 år siden (og med "lo-
so"ske rødder 4000 år tilbage), beskriver han de 8 grene af yoga. De to 
første omhandler det værdimæssige grundlag, man anbefales at leve e!er 
i relationen til sig selv og andre. De 2 næste grene omhandler de  fysiske 
øvelser og åndedrætsøvelserne, der betragtes som broen mellem krop og 
sind. Og de sidste 4 den meditative proces hen imod indre stilhed. 

1. Yama - Reglerne for social omgang 
2. Niyama - Reglerne for personlig adfærd 
3. Asana - De fysiske øvelser 
4. Pranayama - Flow og livskra! via åndedræ"et 
5. Pratyahara - Tilbagetrækning af sanserne
6. Dharana - Koncentration
7. Dhyana - Meditation
8. Samadhi - Overbevidst tilstand

Patanjali i Yoga Sutras

»YOGA betyder oprindelig “forening”. De"e 
hentyder til foreningen af det individuelle jeg 
med den universelle bevidsthed.« 
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1. Yama - Reglerne for social omgang
Ahimsa - praktisere ikke-vold. Forvold ikke 
skade i tanke, ord og handling. Find ud af, hvad 
det vil sige for dig – lige fra hvad du vil spise, til 
hvordan du vil behandle dig selv og dine rela-
tioner.

Satya – ærlighed. Ærlighed såvel sam-
fundsmæssigt som i de nære relationer…

Asteya – ikke stjæle. Vi ved alle, at vi ikke 
må stjæle ting. Men overvej, om du stjæler tid / 
opmærksomhed fra andre – eller dig selv? Eller 
ressourcer fra kloden? Tilstræb et frit !ow af res-
sourcer på alle planer. 

Brahmacharya - udøve passende sexuel 
kontrol. Egentlig betyder brahmacharya “a"ol-
denhed” – men overført til moderne liv handler 
det om at søge relationer, som fremmer gensidig 
udvikling og blomstring.

Aparigraha - være generøs. Det handler om 
kun at tage, købe eller få det nødvendige. Lad ikke 
grådighed styre din adfærd, vær villig til at nøjes 
med det nødvendige og dele og sæ#e din over!od 
i cirkulation.

Man kan spørge sig selv, at hvad har meditation 
dog med regler for social omgang at gøre? Yoga 
kommer fra sanskrit og betyder: Forening. Fore-
ning af den individuelle sjæl og universets sjæl. 
Når man således tager sit udgangspunkt i enheds-
bevidsthed, så er det vigtigt, at alt levende bidrager 
med det optimale !ow af energi til helheden. Hver 
især og tilsammen skal vi således bidrage med 
plus-energi på alle de måder, vi kan. 

Reglerne for personlig adfærd, der er beskrevet 
nedenfor, bæres af den samme grundtese: At man 
bibeholder det frie !ow, så man forbliver ét med 
helheden uden ophobning af energi på nogen som 
helst måde.

2. Niyama - Reglerne for personlig  
adfærd
Sauca - renhed. Alt, hvad vi indtager, både fysisk 
og mentalt, er et valg mellem næring og nedbryd-
ning (toxicity). Lyde, fornemmelser, synsindtryk, 

smagssto$er og du%e bærer den energi og informa-
tion, som vi metaboliserer. Vi skal på alle planer 
holde os til at indtage de ting, der giver os næring. 

Santosa - tilfredshed. Nærvær på det, der er 
nu, uden at fordømme, er essensen af tilfredshed.  
Når man kæmper mod det, der er nu, kæmper man 
metaforisk mod hele universet. På det indre plan 
må man udfordre sig selv på sit behov for kontrol, 
magt og anerkendelse.

Tapas - disciplin. Mennesker med en yogi-
livsstil ser tilsyneladende disciplinerede ud. Men 
fordi deres biologiske rytmer er forbundet med 
naturens rytmer – og de oplever gevinsterne 
ved at harmonisere deres rytmer med naturens, 
opleves det nemt at: Gå tidligt i seng, stå tidligt op, 
meditere, motionere/dyrke yoga, spise sundt og 
balanceret etc.

 Svadhyaya - selvstudie / spirituel udforsk-
ning. Der skelnes mellem “knowledge”- viden og 
“knowingness” – visdom. Med visdom kommer en 
dyb kontakt til ens inderste værdier og “dharma” 
(mål i livet), frem for hvad omgivelserne mener  
er godt for én.

Isvarapranidhana - overgivelse. Kontakt til 
“det ubundne”, det personliggjorte aspekt af det 
uendelige. Overgivelse og nærvær i nu’et. Gøre det 
så godt vi kan, og så overlade resten til en højere 
intelligens.

 
3. Asanas - De fysiske øvelser
Asana betyder stilling og refererer til de fysiske  
øvelser, som for de !este er det, de forstår ved 
yoga. For Patanjali er de fysiske stillinger et middel 
til at opnå en tilstand af fysisk ubesværethed, så 
man vil kunne sidde i en fuldkommen lotus og 
sidde ubevægelig en god rum tid med lige ryg – 
med det formål at meditere. Arbejdet med krop-
pen har således formålet at blive befriet for ophob-
ninger af energi, spændinger og rastløshed. 

Der &ndes så mange fantastiske yoga-asanas 
bøger og -videoer på markedet, og der &ndes yoga 
stort set i ethvert &tnesscenter overalt i DK yoga-
hold. Så derfor vil jeg ikke begive mig ind på det

felt som sådan og beskrive deciderede øvelser og serier af øvelser,  
men jeg vil  beskrive energi-dimensionen i de fysiske øvelser – hvordan 
asanas er et fantastisk redskab til at skabe stilhed i krop og sind.

Dét, som det handler mest grundlæggende om, når man praktiserer 
asanas, er ens bevidsthedsmæssige a#itude. Hav AL opmærksomhed 
re#et mod selve øvelsen – og dit forhold til øvelsen. Hvad sker der i 
hovedet, i tankerne? På hvilken måde giver du slip ind i krop-sind-hel-
heden? Betragt aldrig en asana som en besværlig position, du skal udføre 
på almindelige gymnastik-manér. I detaljen, iag#ag kroppens medleven 
og modstand. Hvor er der !askehalse i kroppen? Er de muskulære? 
Eller er det ikke så fysisk, men mere en følelse af modstand? Hvor dybt 
inde sidder modstanden? Registrer, udforsk, vær nysgerrig, årvågen og 
rummelig med dig selv. Inviter nænsomt og omsorgsfuldt dine !aske-
halse til at slippe. Når du støder på følelser i kroppen – rastløshed, vrede, 
smerte, kedafdethed – betragt alle former for følelser som ophobninger 
af energi. Begynd ikke at tænke over følelserne. Vær tilladende i forhold 
til energidimensionen – og fordel den overskydende energi ud i resten 
af kroppen. Få en fornemmelse af kroppens oprindelige tilstand, dvs. en 
fra naturens side stille årvågen bevidsthedstilstand, hvor der ikke holdes 
igen nogen steder, og ingen steder hvor kroppen bliver for slap. 

Åndedræ#et anvendes til at arbejde sig dybere ind i stillingen – på 
indånding at hæve energien, på udåndingen at give slip på al unødig 
opspænding i kropsindet. 

Næsten alle asanas udfordrer omkring det modsætningsfyldte:  
At spænde op i bestemte muskelgrupper med mindst mulig anstrengelse 
– samtidig med at give sig hen i udspænding i andre muskelgrupper.  
Den afspændte opspænding er dét, der for alvor giver energien fri,  
skaber !ow, lø%er livsenergien. 

Mange oplever, at kroppen sænker sit basale spændingsniveau, og 
spændingsbalancerne i muskelkorse#et ændres, når man dyrker yoga. 
Man bliver “bagom” smidig i dele af kroppen, man har genkendt som 
stive og usamarbejdsvillige, måske det meste af voksenlivet. Visionen er 
en mental afspændt nysgerrig årvågen selviag#agelse under udførelsen 
af asanas. og fysisk er formålet bl.a. en smidig og stærk muskulatur  
omkring rygsøjlen lignende det lille barns.
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Et eksempel på de mange fokuspunkter under udførelsen af en asana 4. Pranayama – Flow og livskraft via åndedrættet
Se kapitlet “med åndedræ!et som indgang”, som indgående behandler 
pranayama.

5. Pratyahara - Tilbagetrækning af sanserne
Refererer til at kunne isolere sanserne. Sanserne griber konstant ud i om-
verdenen, så vi er i gang med at tolke, genkende og lokalisere det, sanserne 
er re!et imod. Gennem at sanse bevidst – ydre og indre –lærer vi at arbejde 
med sindet, så vi ikke hele tiden er fortolkende på vore sanseindtryk.

6. Dharana - Koncentration
På de!e trin begynder udøveren at være i stand til at kontrollere sine 
tanker. Idet sanserne kan isoleres, vandrer opmærksomheden ikke hid  
og did. I stedet kan udøveren holde sin opmærksomhed re!et mod  
eksempelvis sin næsetip – eller mod f.eks. et tændt stearinlys i mindst  
12 sekunder, uden at der kommer tanker indover og forstyrrer koncen-
trationen. 

7. Dhyana - Meditation
Egentlig meditation. Når et objekt ua"rudt kan fastholdes en vis tid,  
bevæger koncentration sig over i meditation. Grænsen, for hvornår det  
er meditation, er glidende, men hvis man kan sidde ca. 4 minu!er uden at 
forbindelsen mellem sindet og objektet brydes af andre tanker, er det  
i hvert fald meditation.

8. Samadhi - Overbevidst tilstand
Et kompleks, der dækker over en række højere bevidsthedstilstande.  
Det indebærer et samspil  mllem en forening af: Seeren (=vidnet,  
Selvet), processen at se og det som ses. Selvet, sindet og objektet.  
Selvet kan komme til at udtrykke sig mere og mere gennem Sindet.  
Jo renere sindet er, desto mere viser Selvet sig gennem det.

Disse begreber er yderst brugbare i forhold til at se meditation som en 
tilstand, der indtræder “af sig selv”, når man arbejder med sindet, kultiverer 
det, og disponerer det for at blive stille. Altså, første trin er at kunne isolere 
sanserne, såvel ydre sanser som de mindre håndgribelige indre sansninger. 
Som det næste bliver det muligt at have en ægte intention og opmærk-
somhed re!et mod noget speci#kt, uden konstant at blive forstyrret af 
sindet. Koncentration kan glide over og blive til ubesværet meditation, når 
vi bliver i stand til at være vidne til processen, når vi hviler i ren væren. Og 
indre stilhed er, når selvet, sindet og objektet står i et totalt gennemsigtigt 
forhold til hinanden. Så er individet, personligheden, ego’et – ikke væk, 
men gennemskinnet af det langt, langt større Selv.

Spred  
skulderbladene 

ud til siderne, hold 
ryggen lige, dvs hverken svaj 

eller rund nogle steder i  
rygsøjlen. Lad bryst- 

kassen være  
stor

Giv 
slip i nakken, 

slap af i baghovedet, 
lad sikke skuldrene 

kravle op om  
ørerne

Over-
stræk ikke 

albuerne, lad  
albueknoerne  

vende ud  
til siden

Lad 
hånd$aderne 
røre afslappet  
men fast ved  
underlaget

Hold 
en “afspændt 

opspænding” i maven, 
så du kan trække vejret 
frit og jævnt helt ned i 

maven

Tilstræb 
billedligt at 

numsen stri!er op 
mod lo%et – så kroppen 

danner en skarp 90 
graders vinkel

Stræk - men 
overstræk ikke - 

knæhaserne

Tilstræb “an-
defod,” dvs spred 

tæerne afslappet ud til 
siderne. Tilstræb  
at sæ!e hælene i  

gulvet
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En illustration af, hvordan yoga asanas er be-
vægelse hen imod meditation – meditation i 

bevægelse, gøres smukkest gennem billed-
er. Jeg inviterede en dag to fotografer til  
at “skyde løs” under en yoga-time.  
Tag stemningen ind, så mærker  
du, hvad det er, jeg taler om 
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