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TILEGNELSE

„Oplev Yoga Nidra“ er tilegnet:

„Grandfather“ Høvding Wallace Black Elk
og „Grandmother“ Grace Spotted Eagle

og deres omsorg for vor moder jord
hvis velfærd ligger os dybt på sinde

og
Paramahansa Satyananda,

af hvem jeg modtog min træning
og derved lærte tantratraditionens

visdom og praksis.
Han afslørede hemmelighederne

om Yoga Nidra for mig.
Swami Janakananda

Jeg tilegner ydmygest dette værk til min
Guru Sri Shyam fra Himalaya (Indien).

Han er den klare flamme bag min inspiration til
for første gang at indspille

chakraernes tidløse lydsymboler.
Roop Verma



Oplev
Yoga Nidra
- Inspiration til et rigere liv -

Vejledt dybdeafspænding
med

SWAMI JANAKANANDA

1. Helheden i din natur, den lille Yoga Nidra, med lyde fra moder jord.  
 Komponeret og vejledt af Swami Janakananda.                     20:10

2. Rejse gennem oplevelsens univers, musik komponeret og spillet på  
 swara-mandala-harpe af Roop Verma.                12:28

3. Opdag dig selv, den dybe Yoga Nidra, vejledt af Swami Janakananda, 
 med musik af Roop Verma.                   45:17

NB: Begynd med at bruge Helheden i din natur. Når du har vænnet dig til den og 
fået noget ud af den, er du klar til at opleve Opdag dig selv, den dybe Yoga Nidra.

Lyt ikke til disse optagelser når du kører i et befordringsmiddel.

I den følgende tekst kan du læse om Yoga Nidra og få råd og vejledning i brugen af 
disse meditative dybdeafspændinger. Se indholdsfortegnelsen på næste side.
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Den åbne tilstand
Den afspændte tilstand opnås bedst 
med en teknik som udløser den. Under 
afspændingen normaliseres blodtrykket 
og immunforsvaret styrkes. Hjernens 
tilstand fordybes, og den bliver et 
virkeligt instrument for din vilje. Alle 
kroppens organer får en hvile, som 
søvnen sjældent giver. Sanserne skærpes, 
og du føler dig veloplagt bagefter.
 Under Yoga Nidra sker afspændingen, 
mens du følger vejledningen og hengiver 
dig til oplevelsen.
 Når kroppen begynder at spænde af, 
følger sindet efter. Når sindet slapper af, 
fordybes kroppens tilstand yderligere. 
Dette samspil mellem krop, sind, følelser 
og den psykiske energi, er grundlæg-
gende i yoga - og bruges i Yoga Nidra. 
Teknikken sørger for, at afspændingspro-
cessen hele tiden holdes i gang og videre-
føres i alle dele af dit væsen.
 Jo mere fortrolig du bliver med  
Yoga Nidra, jo lettere glider du ind i 
afspændingen. Når du lærer denne 
harmoniske tilstand at kende, vil du 
kunne vende tilbage til den på et øjeblik, 
når der er brug for det - midt i dagens 
aktiviteter.
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Brugen af den åbne tilstand
Den afspændte tilstand er i sig selv både 
helbredende og styrkende, og det er 
selvsagt en vigtig side af Yoga Nidra, men 
ikke den eneste.
 Tilstanden kan også bruges til at få 
sindet til at samarbejde i højere grad, 
end det er muligt, når vi befinder os i en 
normal, for ikke at sige, i en anspændt  
eller stresset tilstand. 
 I den åbne tilstand kan  
vi udnytte vore evner  
bedre, undersøge  
mulighederne i  
sindets  
forskellige  
dimensioner,  
og forstærke  
vor livslyst.

Vor kritiske sans  
er et nyttigt redskab  

i dagliglivet og f.eks. indenfor videnskaben, 
men ofte bliver den til mere end blot et 
redskab; når vi identificerer os med den, 
begrænser  
den fantasien og vor evne til at holde af, 
eller til bare at acceptere, såvel andre 
som os selv.  
 Dette hindrer os i at få virkelig 
indflydelse på vore egne liv. 
           De spændinger og holdninger,  
              som ellers fastholder os i  
          ufrugtbare forestillinger, i  
           sygdomme, som vi  
              identificerer os med, i  
               passivitet og mangel  
               på energi, sættes ud  
         af spillet under  
          Yoga Nidra.  
       Hvilke tvivl vi end måtte 
       have, om hvad vi kan gøre  
     i vore liv, har ingen magt i  
       denne tilstand. 
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Beslutningen
Når afspændingen fordybes, åbnes 
din underbevidsthed for de ideer, du 
giver den. Derfor kan du påvirke din 
virkelighed ved hjælp af en beslutning i 
Yoga Nidra.
 Din beslutning udtrykker det, du 
virkelig vil med dit liv. I den åbne tilstand 

kan denne beslutning få lov at slå rod i 
dit indre.
 Franskmanden Emile Coué 
formulerede engang en beslutning, som 
er blevet verdenskendt: 

  Dag for dag, på enhver måde, 
  går det mig bedre og bedre. 

Den har hjulpet mange.



 En beslutning kan også være visuel, 
som at se sig selv udføre noget, der 
lykkes. 
 Du finder den beslutning, som passer 
dig. Lad den være kort, klar og let 
forståelig - positiv og fremadrettet.
 Bliv ved med at bruge den samme 
beslutning, hver gang du oplever Yoga 
Nidra, indtil den er kommet til udtryk, 
eller du ikke har brug for den mere. 
Hvis du mener det alvorligt med din 
beslutning, så nøjes med én, og kun én 
beslutning. At bruge flere beslutninger 
samtidigt svækker virkningen, og det 
kan skabe reaktion eller forvirring i 
sindet.
 Gentag din beslutning mentalt på en 
let og naturlig måde, uden anstrengelse. 
Tag det som en selvfølge, at det, du 
beslutter dig for, allerede er ved at ske.
 Når du ikke laver Yoga Nidra, 
behøver du ikke at beskæftige dig med 
beslutningen, eller kontrollere at det  
nu også sker, som du vil. Nej, lad den 
passe sig selv. 
 Når du bruger Yoga Nidra regelmæs-
sigt, arbejder beslutningen i din under-
bevidsthed og baner gradvist vejen, for 
det du vil. Vær blot åben for de mulighe-
der dette skaber, når de viser sig.

 Tænk også på at en beslutning er mere 
end et ønske, og at den ikke kun behøver 
at handle om materielle ting. Når du vo-
ver at tage en beslutning,  
som giver mening og perspektiv på dit 
liv, så får du meget andet i tilgift. 
 Men det er klart, at hvis noget 
skygger for horisonten, så kan man, 
foruden en mere langsigtet beslutning, 
bruge en kortsigtet og gøre op med de 
vanskeligheder eller udfordringer, der 
står i vejen. Men vend tilbage til din 
overordnede beslutning - så snart du 
kan.

Udforsk dine  
muligheder
Under afspændingen gennemlever du en 
proces, som får en ny helhedsoplevelse, 
af dig selv og af livet, til at vokse frem. 
Områder i dit væsen, som har været 
overset, bliver vakt til live.
 Du behøver ikke at „skabe“ de mange 
dimensioner i dit væsen; de er der 
allerede til at bruge og glæde sig ved.  
I Yoga Nidra oplever du, hvordan præcise 
metoder og symboler åbner for kontakt 
med hele dig.
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Symboler og tilstande
I Yoga Nidra bruges både abstrakte 
symboler og symboler fra naturen. 
Visse symboler eller billeder gør måske 
hverken fra eller til, når du oplever 
dem første gang, medens andre giver 
genklang i dit sind og peger på de 
muligheder, som de står for. I alle 
tilfælde, så findes de der, for at minde dig 
om noget, som ligger ud over almindelig 
forståelse, og for at hjælpe sindet til at 
åbne sig.
 Det gælder også de forskellige 
tilstande som tyngde og lethed, varme og 
kulde. Ved at opleve disse tilstande, eller 
bare forestille sig dem, har forskning vist 
at muskelspændinger aftager, 
blodkredsløbet forbedres og energi-
niveauet hæves. 
 Følelsen af liv og oplagthed i kroppen 
opleves som forstærket. Sådan skaber 
disse tilstande fysisk harmoni og øger 
kropsbevidstheden, ligesom symbolerne 
åbner sindet.

Du indser, at du kan gøre ting, som du 
måske ikke var opmærksom på tidligere, 
f.eks. at du kan overvinde en frygt eller 
smerte ved bevidst at gå den i møde, 
tillade den og opleve den fuldt ud.

Lyde og toner
Mange tidligere kulturer besad en viden, 
som vi i dag er ved at genopdage, om den 
virkning bestemte toner, ord og lyde kan 
have på vort væsen. Den fandtes hos de 
gamle ægyptere, de mellemamerikanske 
indianere, hos vikingerne (beskrevet i den 
Ældre Edda: i Havamal og Sigrdrifumal), 
hos finnerne (beskrevet i Kalevala, især 
i begyndelsen) og i Sydeuropa, f.eks. i 
Pythagoras arbejde med musik. I vore 
dage er denne kundskab stadig i  
brug rundt omkring i verden.
 I Indien er den bevaret som  
Mantra Yoga og Nada Yoga, og i 
tempelmusikken som en nærmest 
hemmelig tradition.
 Musikeren Roop Verma be- 
sidder dette sjældne kendskab  
til Nada Yoga-musikken.

„Nada Yoga er den 
mystiske videnskab om 
samklang og harmoni, 
som fører os fra tilstande 
af ængstelse, stress og 
sygdom til en tilstand 
af fred, meditation og 
lykkelig sundhed“. 
          (Roop Verma)
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                I Yoga Nidra bruger jeg    
             mantraer (talte eller mentale  

             lyde) både i forbindelse med  
               chakraerne (se side 10 - 12)  

              og som afslutning på  
               afspændingen (side 16).
                  Som en hjælp til at  
                fordybe oplevelsen af 
                Yoga Nidra bruger jeg 

                naturlyde og, i sam- 
        arbejde med Roop Verma, 

         musik.
                 På retreater underviser  
                jeg i den indre Nada Yoga. 
                Her lærer man at lytte til 
                 de indre lyde eller toner.  
                   Nogle mennesker hører  
                     dem dog spontant.  
                      Det kan være alt fra  
                       lyde, der minder om  
                        havets fjerne brusen  
                        eller fløjter, til lyde  
                         som klokkekimen.  
                              Via disse lyde lærer 
                           du at slippe normalt 
                        utilgængelige  
                       spændinger og gå   
                       til dybere eller finere  
                       tilstande.
             Se også www.nadayoga.dk
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Chakraer; de psykiske centre
Energikroppen og den finere krop, 
består af mange små energihvirvler og 
bevidsthedspunkter (chakra), som er 
jævnt fordelt over hele kroppen. Mellem 
dem strømmer den psykiske energi i 
såkaldte nadier. 
 De små chakraer berøres i første 
del af den dybe Yoga Nidra. Vi bevæger 
os rundt i kroppen med en bestemt 
hastighed: så langsomt, at vi lige 
netop når at føle de enkelte steder, og 
så hurtigt, at vi ikke når at tænke på 
andet. Ved mentalt at berøre disse små 
chakraer, bevidstgøres hele kroppen og 
den spænder gradvist af.
 I sig selv er kroppen ét chakra 
- ét bevidsthedspunkt, én energihvirvel.

De store chakraer
Går vi til mere centrale områder i 
nervesystemet og i energistrømmene i 
nadierne, så når vi til ni store chakraer. 
De findes over mellemkødet, i rygsøjlen 
og i hovedet: Muladhara, Swadhisthana, 
Manipura, Anahata, Vishuddhi, Lalana, 
Ajna, Bindu og Sahasrara Chakra.
 I den dybe Yoga Nidra bruger vi otte 
af dem til at komme i kontakt med 
forskellige bevidsthedsplaner.

 Ifølge min lærer Paramahansa 
Satyananda, så begynder Yoga Nidra 
først rigtigt med chakra-oplevelsen. 
 I den dybe Yoga Nidra er Roop Verma 
blevet inspireret til, for første gang, at 
indspille chakraernes ældgamle musik- 
symboler. Denne specielle musik er 
her flettet sammen med min tekst og 
vejledning.
 Chakra-mantraer og visuelle symboler 
er tilføjet som redskaber, der medvirker 
til at harmonisere og vække disse 
psykiske centre.
 Chakraerne kendes også af andre 
kulturer, som Hopierne og Inuitterne 
i Nordamerika og på Grønland og 
alkymisterne i Europa.

„Et menneskes skæbne bestemmes af 
dets ubevidste udstråling,“ 

har Poul Martin Møller, forfatter og lærer 
til filosoffen Søren Kierkegaard, engang 
udtrykt det.
 Forholdet mellem krop, sind, følelser 
og vitalenergi (prana) påvirkes gennem 
de store chakraer. Når de vækkes, opnår 
du indsigt om dit væsens forskellige lag 
og tilstande. Således bliver du bevidst, 
både om de impulser („udstrålingen“), 
som du udsender, og dem du modtager.
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Kriya Yoga
Ordet „chakra“ kommer fra sanskrit, fra 
den tantriske yogatraditions terminologi 
og praksis.
 Chakraerne forbindes ofte med den 
oprindelige Kundalini Yoga, ikke en 
bevægelse som i vore dage har taget 
samme navn, men med en „vej“ i den 
autentiske yogatradition. Den er allerede 
beskrevet i Yoga-Kundalini Upanishaden 
(2. årh. e. Kr.), oversat til engelsk af 
Swami Sivananda og udgivet i 1935: Det 
er en yoga som har til formål at vække og 
harmonisere den psykiske energi.
 Kriya Yoga er nok den mest dybtgående 
og effektive form for Kundalini Yoga. Den 
kan på en forbløffende måde styrke krop-
pens energifelt, fjerne depressioner, øge 
kreativiteten og åbne for en indsigt i de 
ægte mystiske og åndelige sider af livet. 
 Kriya Yoga kan også være til en 
uvurderlig hjælp for folk, der er blevet 
overvældet af uventede og spontane 
forstyrrelser i deres energifelt. 
 Personer, der lider af eftervirkninger 
af medicinering eller narkotika, i form af 
tilbagevendende uønskede psykiske til-
stande, kan ved at arbejde regelmæssigt 
med Kriya Yoga genskabe stabilitet i de-
res liv.

 Hvert  
chakra  
er forbundet  
med et bestemt 
område i  
hjernen. Når  
de forskellige  
chakraer  
afspændes og 
harmoniseres  
under  
Yoga Nidra,  
så begynder  
frigørelsen  
fra uønskede  
tilstande  
- fra forvirring  
og manglende  
koncentration. 
 Mennesker,  
som vækker  
deres chakraer 
gennem yoga  
og meditation,  
åbner for  
en hidtil  
uset evne til 
kommunikation, 
kreativitet  
og indsigt.
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 „Når jeg lytter til vejledningen i  
Yoga Nidra, skal jeg så koncentrere på de 
forskellige dele af kroppen? Skal jeg 
fastholde oplevelsen af højre hånds 
tommelfinger?“ 
 Nej, hvis du klynger dig til den, 
risikerer du at falde i søvn. Sig blot 
mentalt „højre hånds tommelfinger“, eller 
nøjes med at tænke på den i det øjeblik 
den nævnes. Derefter går du videre til 
andre dele af kroppen i det tempo, som 
er typisk for Yoga Nidra.
 Yoga Nidra bør gøres uden nogen 
tankeanstrengelse, uden at du føler, at du 
skal kontrollere eller bevidst fremkalde, 
det du hører. Oplev den med samme 
fantasi og interesse, som når du lytter til 
en god fortælling - lad tingene ske af sig 
selv.

Stillingen og stilheden
Stillingen du bruger under Yoga Nidra 
kaldes Savasana, at ligge „dødstille“ på 
ryggen med armene langs kroppen og 
benene let adskilte. 
 Det er bedst at ligge på gulvet på en 
yogamåtte eller et tykt tæppe. Tag et tyndt 
tæppe over dig, så du holder dig varm og 
har det behageligt, men ikke så varm at 
du falder i søvn. Hav løstsiddende tøj på, 

Hvordan udføre
Yoga Nidra?
Ikke alle mener, at de kan spænde af - for 
ikke at sige koncentrere sig. Det kan de 
måske heller ikke med viljens kraft alene. 
Nogle hævder, at de kan slappe af ved 
bare at sætte sig i en stol, smække 
benene op på en skammel og lukke 
øjnene - men de kan ikke altid vise et 
resultat, f.eks. hvis man måler deres 
blodtryk.
 Jeg vil påstå, at alle kan opnå dyb 
afspænding gennem rigtig og systematisk 
vejledning. Og kan man først spænde 
af, ja så kan man også forbedre sin 
koncentration.
 Målinger har vist, at afspænding 
opnået under Yoga Nidra er mere 
dybtgående og varig end med metoder, 
hvor du bliver suggereret til at slappe af. 
Forestillinger skabt under hypnose kan 
endog hæmme din evne til at være til 
stede og opleve. 
 Vi har set, at man kan bevidstgøre alle 
dele af sit væsen og derved udløse en dy-
bere og mere åben tilstand i Yoga Nidra. I 
denne tilstand kan man også opdage og 
vække slumrende evner til live, som fin-
des i krop og sind.
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så blodkredsløbet ikke hæmmes.
 Rummet, du ligger i, skal være mørkt 
eller have en dæmpet belysning.
 Som navnet Dødstille antyder, er det 
vigtigt at ligge helt stille. Du skal slet 
ikke røre på dig, ikke klø dig her eller 
røre en finger eller en tå der. Nej, du må 
ligge urørligt. Kun da bliver det muligt for 
krop og sind at nå den dybe tilstand, og 
forblive i den.
 Lig med hovedet mod nord. Erfaringen 
viser, at det i så fald kan være lettere at 
forblive bevidst i forhold til det du gør.

Hvornår?
Når du kommer træt hjem fra arbejde, 
tag et brusebad og så lav Yoga Nidra. Den 
er mere effektiv end en lur, og bagefter 
får du mere ud af din fritid.
 Kan du ikke sove om natten, eller er du 
afhængig af sovepiller? Det har vist sig, 
at Yoga Nidra kan forbedre søvnen, 
uanset hvornår på dagen du laver den. 
 Undgå dog at lave Yoga Nidra lige efter 
et større måltid, lad et par timer gå, og 
drik heller ikke sort te eller kaffe eller 
tag andet stimulerende lige inden.
 For at gøre virkningen af Yoga Nidra 
endnu bedre, for eksempel ved søvnløshed, 
så lav den øvelse der hedder Tratak, lige 

før du laver Yoga Nidra. Tratak er en meto-
de hvor du bl.a. koncentrerer på flammen 
af et lys. Den er beskrevet i min bog 
„Yoga, Tantra og Meditation i min hverdag.“
 Hvis du mediterer, vil du opleve at 
Yoga Nidra er en god forberedelse til at 
opnå en stabil meditativ tilstand.
 Yoga Nidra bør udføres efter yoga og 
åndedrætsøvelser. 
 Du kan forstærke afspændingen ved at 
lave dette forløb:  
 1. Vekselåndedrættet Nadi Shodan,  
 2. Tratak,  
 3. Yoga Nidra,  
og måske -  
 4. Meditation. 

Søvn og vågen
En af de tidligste beskrivelser af  
tilstanden Yoga Nidra findes i en  
gammel tantrisk tekst: 

„Når søvnen er ved at indfinde sig, men 
før du falder helt i søvn, når 
bevidstheden om det ydre forsvinder, i 
dette øjeblik opleves væren.”

       (Vigyana Bhairava Tantra)

Nidra betyder søvn og Yoga at bringe 
bevidsthed og tilstedeværelse til alle dele 
af dit liv, så det bliver helt. 
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 Yoga Nidra beskriver en tilstand, hvor 
alt hviler i sig selv, hvor man hverken er 
revet med af ydre påvirkninger eller 
optaget af tanker, følelser eller tilstande. 
Yoga Nidra oversættes ofte som bevidst 
søvn. Din tilstand er dyb som søvn, men 
du oplever, at du er. 
 I Yoga Nidra drejer det sig ikke om 
krampagtigt at undgå søvnen, eller holde 
fast i noget ydre, at ligge og røre på sig, 
hoste eller rømme sig osv. - ej heller at 
falde i søvn helt og holdent. 
 Ved mentalt at berøre alle dele af krop 
og sind åbner du døren til tilstanden mel-
lem søvn og vågen. Det er en tilstand som 
ikke suggereres frem, den opstår ved den 
mentale berøring.
 Hvad vil det da sige at være vågen under 
Yoga Nidra? Jo, skulle det f.eks. ske, at 
sindet et øjeblik bliver optaget af andet, så 
er det vigtigt at vide, at du blot kan forlade 
det ved at vende tilbage til instruktionerne. 
Så undgår du at blive indviklet i en kamp 
med tankerne, eller at de fanger dig ved 
at blive til drømme, som får dig til at falde 
helt i søvn. I hvert tilfælde oplever du, at 
du er til stede - at du er til - selv om du et 
øjeblik hverken hører vejledningen eller 
oplever en drøm passere forbi.

Om evnen til at opleve
At bevidstgøre krop og sind har også en 
anden funktion, som er vigtig i forhold til 
både afspænding og meditation: Evnen til 
at opleve er den mest frigørende og 
helbredende evne vi har - hvorimod 
analyse, eller det at danne sig en mening 
for eller imod noget, ofte modvirker 
denne evne. 
 Her kan man med rette vende på det 
gamle ordsprog og i stedet sige:
 „Det du ikke ved, har du ondt af.“  
Så lad det ske som jo alligevel sker  
(du identificerer dig ikke med det, men du 
oplever det, accepterer det og lader det 
passere), så mister det magten over dig, 
og kan ikke berede dig smerte. 
 Du lægger fundamentet til denne evne 
i Yoga Nidra og videreudvikler den 
igennem din meditation.

Om at holde sig vågen
Tag et varmt og derefter koldt brusebad 
inden Yoga Nidra. Hvis du kender yoga-
stillingen Klovnen eller Hovedstand, kan 
det hjælpe at stå i en af dem lige inden 
afspændingen. Sørg for, at dine hænder 
og fødder ikke er dækket af tæppet under 
selve afspændingen. Du kan også ligge 
med en eller begge underarme pegende 
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op i luften, mens de hviler på albuerne. 
Hvis du falder i søvn, så vil underarmene 
vælte og vække dig. 
 Det kan også hjælpe mentalt at sige 
instruktionerne sammen med min 
vejledning. 
 Hvis alt andet svigter, og du hver gang 
du laver Yoga Nidra falder i en dyb søvn, 
så lav den mens du står ret op og ned, på 
et blødt underlag, med intet i nærheden, 
som du kan slå dig på, hvis du skulle 
falde.
 Efter længere tids brug vil du 
kunne Yoga Nidra udenad, så lav den 
af og til ved mentalt at give dig selv 
instruktionerne uden min vejledning. 

At komme ud igen
Underbevidstheden tager hele tiden imod 
indtryk. Yoga Nidra er bygget op på en 
sådan måde, at selv om du af og til glider 
ind i søvnen, vil oplevelsen af 
instruktionerne alligevel have en gunstig 
virkning.
 I det øjeblik folk hører mantraet  
„Om Tat Sat“, i slutningen af afspæn-
dingen, er de som regel lysvågne.  
Hele organismen stiller da ind på, at 
Yoga Nidra er forbi. Du kan så stille og 
roligt gentage din beslutning, og derefter 

komme ud af afspændingen.
 Yoga Nidra går ofte meget dybt, så følg 
instruktionerne nøje i slutningen, også 
efter at du har gentaget beslutningen.
 Mantraet OM TAT SAT, kan man 
oversætte med „OM ren væren“, det 
symboliserer det, man bringer med sig 
ud, når afspændingen er forbi. 
 Men mantraet er frem for alt et signal 
til dit sind, om at nu er det på tide atter 
at vende opmærksomheden udad. 
 Når du har hørt mantraet, så kom ud 
igen og lad sanserne gradvist åbne sig for 
omgivelserne: 
 Oplev hvor du befinder dig, før  
du gør noget andet: Hele rummet,  
med lyde og lys, andre mennesker, 
tingene, kort sagt alt omkring dig  
- som en helhed.

OM TAT SAT  Swami Janakananda

Se baggrundsartikler og artikler om forskning gjort på 
Yoga Nidra på www.yoganidra.dk

Copyright ©, è 1983, 2012 Swami Janakananda &  
Forlaget Bindu, Skandinavisk Yoga og Meditationsskole.
 Alle rettigheder er forbeholdt ejeren og producenten af det 
gengivne værk. Uautoriseret kopiering, udlejning, offentlig 
fremførelse eller udsendelse i ethvert medie af dette værk er 
forbudt.
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Roop Verma
Roop Verma er en anerkendt sitarspiller, 
komponist og lærer i klassisk og 
esoterisk indisk musik.
 Man kan sige, at Roops musikalske 
løbebane begyndte for flere hundrede år 
siden, da den viden, som hans tradition 
bygger på, har sine rødder både blandt 

mystikere i oldtidens og middelalderens 
Indien, såvel som i den koncertmusik vi 
kender i dag. Han blev født i en musik-
elskende familie og voksede op i et miljø, 
som var rigt på kunst og kultur. 
 Han har studeret ved store lærere 
som Swami Shyam, hvor han lærte  
den esoteriske musik at kende,  
hos Ustad Ali Akbar Khan, som blev 
hans grundlæggende musiklærer,  
og endelig hos Ravi Shankar, af hvem han 
lærte at mestre sitaren. 
 Roop Verma har givet forelæsninger 
ved adskillige universiteter i vesten, og 
spillet koncerter i prestigefyldte 
koncertsale i Europa, Amerika og Indien.
 Han anses for at være en af pionererne 
indenfor den musikalske neo-impressio-
nisme og har modtaget flere udmærkelser 
for sin kreative produktion.

Swami Janakananda
Swami Janakananda blev introduceret til 
yoga, da han var 8 år gammel, men det 
var først 20 år senere, at han mødte sin 
lærer Swami Satyananda, som indviede 
ham i den over tusind år gamle swami-
orden og lærte ham hemmelighederne i 
tantratraditionen, bl.a. Kriya Yoga og 
Yoga Nidra.
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 Efter i nogle år at have levet med sin 
lærer i Indien, vendte han hjem til 
Danmark og grundlagde Skandinavisk 
Yoga og Meditationsskole, en af Europas 
største og mest respekterede centre i 
Satyananda-traditionen.
 Gennem mere end fire årtier har Swamiji 
trænet mange yogalærere og indviet 
utallige elever i Kriya Yoga og andre 
videregående discipliner. Og samtidig har 
han inspireret til flere videnskabelige 
forskningsprojekter på yoga og meditation. 
 Han er kendt for konsekvent at over-
holde den tradition han modtog fra sin 
guru, ved at bevare yoga og meditation i 
sin oprindelige form, og ved ikke at give 
efter for de diller og modefænomener 
som går under navnet yoga i dag. 
Gennem årene har denne holdning 
tiltrukket søgende af ægte metoder.
 Som en sand tantrisk lærer bruger 
Swami Janakananda situationen her og 
nu, hvor han accepterer personligheden 
som den er, uden at kræve at noget først 
skal ændres. Den klare måde hvorved 
han viser, at endog avanceret yoga kan 
være et redskab for mennesker i vor tid, 
har inspireret mange.
 Hans bog Yoga, Tantra og Meditation i 
min hverdag er oversat til flere sprog og 

anses som en kilde til en grundig og 
inspirerende viden om yoga. Han har 
udgivet guidede meditationer, bidraget 
med artikler i tidskrifter rundt omkring i 
verden og er redaktør af tidskriftet/
websiderne Bindu (bindu.dk).
  Swami Janakanandas undervisning i de 
tantriske metoder rundt omkring i verden 
har gjort ham internationalt anerkendt 
som en uafhængig formidler af yoga og 
meditation.
  Han bor på Håå Internationale Kursus-
center i Sydsverige, hvor han bl.a. 
underviser i Kriya Yoga på de årlige et- 
og tremåneders sadhana-retreater.
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OPLEV YOGA NIDRA

- Inspiration til et rigere liv -
Produceret af
 Swami Janakananda 
Tekst og vejledning i afspændingerne
 Swami Janakananda 
Musik
 Roop Verma 
Lydkomposition og redigering
 Swami Janakananda
Sitar og swara-mandala harpe
 Roop Verma
Fløjte
 Daniel Lyman
Tambouraer
 Tracy Verma,
 Daniel Lyman 
Sang under den dybe Yoga Nidra
 Roop Verma, Tracy Verma,
 Daniel Lyman, Hari Prem,
 Swami Janakananda
Sang under den lille Yoga Nidra
 Wini Hald
Snak under den lille Yoga Nidra
 Lærere og elever ved Skandinavisk   
Yoga og Meditationsskole

Lydingeniør
 Göran Nicklasson
Lydstudier
- Endelig indspilning af tale og 
lydkomposition, redigering og miksning
 JB Musikproduktion, 
 Jät & Växjö, Sverige 
- Indspilningen af musikken og 
forberedelse af lydkomposition og tale
 Fantasy Factory Studio,
 Sugarloaf, New York
Art work & Layout
 Bjarke, Anandananda
Fotografering
 Swami Janakananda,
 Ma Sita Savitri, Turiya
 Chris Stuhr, 
 Deanna Leong, 
 Corel PhotoCD, 
Digital remastering 2011, fra de originale 
masterbånd (© 1983)
 Claes Persson, CRP Recording,
 Stockholm, Sverige - assisteret af 
 Turiya fra vor yogaskole i Stockholm.

Note: Oplev Yoga Nidra er hovedsageligt baseret på Paramahansa Satyanandas undervisning og 
på tantratraditionen, men også på viden om shamanisme og på den moderne og gamle 
europæiske alkymistiske tradition.
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               “Når bevidstheden er tydeligt
        adskilt fra al mental aktivitet, når 
vågenhed, drøm og dyb søvn driver forbi som skyer, 
og bevidsthed i væren alligevel består -
 Dette er oplevelsen af fuldstændig afspænding…
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Derfor siges det i Tantra: 
Yoga Nidra er indgangen til Samadhi.”         
            (Swami Satyananda)



Få mere informati on om vore udgivelser og forskellige kurser,
fra weekendretreater ti l det årlige 3-måneders sadhana retreat

- en enestående begivenhed indenfor moderne yoga og meditati on -
på Håå Internati onale Kursussted i Småland • www.yoga.dk •

De oprindelige tantriske meditationer  



Håå Kursuscenter, SE-340 13 Hamneda, Sverige • Tel +46 372 550 63. 
Købmagergade 65, DK-1150 København K • Tel 33 34 35 36 • Også skoler i 

Århus, Helsingør, Esbjerg, Stockholm, Gøteborg, Bergen, Hannover, Toulouse, 
Helsingfors.

 - videregivet af vor tids yogier
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1.
Helheden i din natur

Den lille Yoga Nidra 20:10
2.

Rejse gennem oplevelsens univers
Musik 12:28

3.
Opdagelsen af dig selv

Den dybe Yoga Nidra 45:17

Remasteret Oplev 
Yoga Nidra
 -Inspiration til et rigere liv

OPLEV YOGA NIDRA - INSPIRATION TIL ET RIGERE LIV. PRODUCERET AF SWAMI JANAKANANDA. COPYRIGHT ©
 1983,2012 h

 1984, 2012 FÖRLAGET BINDU. MADE IN SWEDEN/EU. ISBN  978-91-977894-1-7. DENNE CD ER OGSÅ UDGIVET PÅ ENGELSK, TYSK OG SVENSK. ALLE RETTIGHEDER ER FORBEHOLDT EJEREN OG PRODUCEN
TEN
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  I dit væsen findes et billede
 af din egen sundhed,
din egen sande form.

Og det er lettere end du tror
at være

at være i den,
at vende tilbage

til den.

(Swami Janakananda)
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OPLEV YOGA NIDRA - Inspiration til et rigere liv • Produceret af Swami Janakananda • Alle rettigheder er 
forbeholdt ejeren og producenten af det gengivne værk. Uautoriseret kopiering, udlejning, lejning, offentlig 
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  Oplev

 Yoga Nidra
 Vejledet dybdeafspænding af  
Swami Janakananda  Musik: Roop Verma

1. Helheden i din natur
Dybdeafspænding til lyde fra moder jord. 
Komponeret og vejledt af  
Swami Janakananda.  20:10

2. Rejse gennem oplevelsens univers
Musik komponeret og spillet på Swara-
Mandala harpe af Roop Verma.  12:28

3. Opdagelsen af dig selv
Den dybe Yoga Nidra, vejledt af  
Swami Janakananda, til psykisk musik  
på Swara-Mandala harpe og sitar af  
Roop Verma. 45:17

ISBN: 978-91-977894-1-7


