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Hengi deg til henne ...
Den kraft som kjennes som bevissthet,  
i alle vesener, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som kjennes som fornuft,  
i alle vesener, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som søvn,  
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som sult, 
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som skygge,  
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som energi, 
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som tørst,  
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som tilgivelse, 
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som framtreder som forskjellige vesener, 
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som skamfullhet, 
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som fred,  
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som tro,  
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som kjærlighet, 
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som lykke,  
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som kallelse og 
inspirasjon, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som hukommelse, 
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som medlidenhet, 
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som 
fullkommengjørelse, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som moder,  
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse. 

Den kraft som finnes i alle vesener som illusjon, 
hengi deg til henne, hengi deg til henne,  
hengi deg til henne, hengivelse, hengivelse

  Devi-Mahatmya 



Hengi deg til henne – Maleri av Bjarke, 1982
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Introduksjon

«Ikke kast bort tid på å meditere på chakra, nadier, padma eller mantra eller 
noe annet av den typen. De seks subtile sentrene (chakraene) er bare mentale 
bilder og er ment for nybegynnere i yoga.»

Sri Ramana Maharshi (1880-1950)
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Introduksjon

Yoga og vedanta, tantra og chakra 
Yoga handler dypest sett om å være seg selv. 
Eller man kan si at yoga handler om å fjerne 
det som står i veien for at man er seg selv – at 
man lever ut fra kjernen i seg selv. 

Det å være seg selv er ikke noe jeg kan bli – 
det er noe jeg er. Og ikke nok med det – jeg 
er allerede meg selv. Det er ingenting jeg må 
legge til eller trekke fra for at jeg kan være 
noe jeg allerede er.

Hvis jeg lukker øynene et øyeblikk og tenker 
tilbake i tid: Hvordan var opplevelsen av 
meg selv som 10-åring en dag på skolen, som 
15-åring på sommerferie eller som 20-åring 
på fest? Jeg har en opplevelse av at det var 
jeg som opplevde meg selv i disse forskjellige 
situasjonene. Dette «jeg» er og har alltid vært 
det samme, men tankene, følelsene og kroppen 
er i konstant forandring.
 I et slikt perspektiv handler det ikke om 
å utvikle seg selv. I og med at du allerede 
er deg selv handler det mer om å avvikle 
identifikasjoner som gjør at du på ethvert 
tidspunkt tror at du er noe annet enn det du er.

I det gamle India utviklet det seg tre hoved-
retninger innen yoga for «avvikling av 
identifikasjoner» eller de-identifikasjon: 
Karma yoga, Bhakti yoga og Jhana yoga. 
Karma yoga er beskrevet som «Handlingens 
vei», Bhakti yoga som «Hengivelsens vei» og 
Jhana yoga som «Kunnskapens vei».

I dag hører vi lite om disse yogaformene. Men 
vi kan derimot velge mellom Ashtanga yoga, 
Vinyasa yoga, Iyengar yoga og Bikram (hot) 
yoga – for å nevne noen av de mest kjente. De 
fleste av disse har utviklet seg i løpet av de 
siste 100 årene. Disse relativt nye formene for 
yoga består i hovedsak av en type fysisk yoga 
som har utgangspunkt i yogafilosofi, eldre 
tradisjonelle yogastillinger og dansk/svensk 
gymnastikk fra 1930-tallet.
 Se boken til Mark Singleton: Yoga Body – 
The origins of modern posture practice (Oxford 
University Press, 2010). 

Disse yogaformene har også det til felles at de 
blir autorisert og opprettholdt gjennom noen få 
indiske familier, slik tradisjonen også er med 
mange håndverk i den indiske kulturen.

Klassisk yoga
Mitt utgangspunkt er Klassisk yoga, som om-
fatter Karma, Bhakti og Jhana yoga. Disse 
tradisjonelle yogaformene er basert på et 
inten sivt lærer/elev-forhold. Denne formen for 
utdanning kan sammenlignes med håndverks-
utdanning, slik den var før i tiden. Læreren bor 
sammen med sine elever i en ashram, et yoga-
verksted, og utdannelsen omfatter alle livets 
sider, fra praktisk arbeid til ulike former for 
yoga, meditasjon og yogafilosofi. Det er vanlig 
at denne læreperioden varer i minst 4 år. 

Karma yoga vil si å delta i alt praktisk arbeid 
som er nødvendig for at en ashram skal 
fungere. Det blir en livsform der hovedmottoet 
er «Just do it». 
 Bhakti yoga er en indre prosess der du 
hengir deg til det du gjør uansett hva det er. 
Dette krever tilstedeværelse og kan være 
utfordrende – særlig når du får oppgaver du 
ikke liker. 
 Den indre motstanden som uunngåelig 
dukker opp kan nøytraliseres gjennom Jhana 
yoga hvor du innser: «Jeg er ikke dette, jeg er 
den som opplever det.».

Den klassiske yogatradisjonen går tilbake til 
Adi Shankaracharya som grunnla Dashnami 
Sannyasa tradisjonen på 800-tallet evt.

Min lærer Swami Janakananda Saraswati 
ble initiert i denne Swami-ordenen i 1969 av 
sin lærer Swami Satyananda. Tradisjonen 
har gått videre fra generasjon til generasjon 
der personlig erfaring og innsikt er det 
viktigste. Det er en form for yoga der en 
arbeider med alle deler av en selv. Fysisk 
yoga, pusteteknikker, avspenning og 
meditasjon er bare er en del av de tilgjengelige 
arbeidsredskapene.
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Introduksjon

Den daglige yoga- og meditasjonspraksisen 
er likevel selve fundamentet i en ashram. 
Det er limet som får dette arbeidsfellesskapet 
til å henge sammen. Den daglige praksisen 
gjenoppbygger et indre rom der du naturlig 
er deg selv og der det er plass til at tanker 
og følelser kan komme og gå uten at du 
nødvendigvis identifiserer deg med dem.

I dag utdannes også yogalærere til å undervise 
i yogateknikkene i Klassisk yoga uten at de har 
levd under ashram-be tingelser i mange år – se 
nederst på siden.

De åtte trinnene i yoga
Helt siden yogien Patanjali sannsynligvis 
skrev Yoga sutra mellom 200 fvt. – 200 
evt. har det vært et grunnleggende verk til 
forståelsen av de forskjellige yogateknikkene 
og sammenhengen mellom disse. Patanjali 
samlet og organiserte kunnskap om yoga fra 
eldre kilder og formidlet dem i konsentrert 
form i Yoga sutra. Swami Vivekananda ga på 
1800-tallet navnet Raja yoga (Kongelig yoga) 
til denne yoga forståelsen.

Ifølge Patanjali er målet med yoga å stilne 
sinnets aktivitet: «Yoga er å bringe sinnets 
fluktuerende tilstander til ro». bok 1, sutra 2.
Gjennom systematisk å arbeide med følgende 
åtte trinn er dét mulig å få til:

1.  Yama (moralske regler)
2.  Niyama (anbefalte handlinger)
3.  Asana (yogastillinger)
4.  Pranayama (pusteteknikker)
5.  Pratyahara (tilbaketrekking av sansene)
6.  Dharana (konsentrasjon)
7.  Dhyana (meditasjon)
8.  Samadhi (oppslukthet)

Yama er de moralske retningslinjene innen 
yogaen som hjelper oss til å finne en tilstand 
av balanse med den ytre verden. 

Niyama er de anbefalte retningslinjene innen 
yogaen som hjelper oss til å finne en tilstand 
av balanse med den indre verden.

Her i Norge startet Per Peo Olsen 
opp med undervisning i Klassisk 
yoga i 1976, primært i Oslo, 
men også med kurs rundt i hele 
landet. Fra 1979 kom Parvati 
med, og de drev Yogaskolen i 
Oslo fram til 2008. Fra 1993 
til 2018 utdannet de mange 
yogalærere og har gjort en stor 
innsats i å utbre kjennskapet til 
Klassisk yoga. 
Hvis du ønsker å få direkte 
under visning i Klassisk yoga der 
du bor, ta en titt bakerst i boken 
for en oversikt eller bare bruk 
Google.
Audhild Naustdal og jeg har 
undervist daglig i Klassisk yoga 

siden 1983 på Yogaskolen i 
Bergen og på lengre retreats på 
Ask kurssenter siden 90-tallet 
og har også utdannet noen få 
yoga lærere. Nettopp denne prak-
tiske erfaringen – både fra min 
egen praksis siden 1976 og min 
mangeårige undervisning av 
andre – er grunnlaget for denne 
boken. I tillegg støtter jeg meg 
på det jeg har lært hos Swami 
Janakananda og Peo (som jeg 
har samarbeidet med i mange år) 
og bøkene til blant annet Swami 
Satyananda. 
Swami Satyananda (1923-2009) 
er en pioner innen Klassisk 
yoga som har tatt fram mange 
eldre, tantriske yogateknikker 

og gjort dem tilgjengelige for 
vår generasjon. Både Swami 
Janakananda og Peo har med 
utgangspunkt i hans arbeid 
skapt den nøkterne formen 
for Klassisk yoga som er kjent 
her i Skandinavia. Det er ikke 
stearinlys, alter og røkelse (som det 
er noen steder der det undervises 
i yoga), men bare håndfaste og 
tilgjengelige teknikker som kan 
brukes av alle uansett bakgrunn.
Jeg har hvert år, helt siden 
slutten av 80-tallet, hatt et 
fordypningskurs i Bergen 
«Chakra – esoterisk yoga» over 
24 ganger. Boken her er en 
systematisering av det skriftlige 
materialet til dette kurset.

 Klassisk yoga i Norge



4

Introduksjon

I den moderne utgaven av de åtte trinnene har 
Swami Janakananda omformulert disse slik at 
yama og niyama forståes som et resultat, mer 
enn en forutsetning, av yoga. Det er en dristig, 
men forfriskende påstand. Renselsesteknik-
kene (shatkarma), energiholdninger (mudra) 
og energidemninger* (bandha) blir da en del 
av de åtte trinnene som følgende:

 Indirekte teknikker:
1.  Shatkarma (renselsesteknikker)
2.  Asana (yogastillinger)
3.  Pranayama (pusteteknikker)
4.  Mudra og bandha (energiholdninger og 
  energidemninger)
5.  Pratyahara (avspenning)

 Direkte teknikker:
6.  Dharana (konsentrasjon på vei 
  mot meditasjon)
7.  Dhyana (hvilende meditasjon)
8.  Samadhi (oppslukt meditasjon)

Indirekte teknikker
De første fem trinnene ses på som indirekte 
teknikker. Det er teknikker som hjelper med å 
fjerne det som står i veien for konsentrasjonen 
eller det å hvile i seg selv.
Gjennom renselsesteknikker som 
neseskylling, tarmskylling, Agnisara, Nauli 
med flere, renser du kroppens energistrømmer, 
slik at du har et solid fundament for det videre 
arbeidet med yogaens andre teknikker.
De fysiske yogastillingene og øvelsene 
gjør kroppen sterkere og mer fleksibel, fjerner 
stress og spenninger i tillegg til å stimulere 
strømmen av energi gjennom kroppen.
Gjennom pusteteknikkene får du innsikt i 
sammenhengen mellom kropp, sinn og energi, 
og lærer gjennom dette metoder som kan 
endre din tilstand, dine tanker og følelser.

Energiholdninger og energidemninger 
er teknikker som konsentrerer og utløser 
psykisk energi, ofte i relasjon til kroppens 
energisentre, chakraene.

Pratyahara er ofte oversatt som 
«tilbaketrekking av sansene», men jeg vil 
gjerne bruke to oversettelser: avslappet 
konfrontasjon og tilbakevendende 
konsentrasjon, for å favne betydningen av 
pratyahara:

1)  en holdning du bruker eller har under 
arbeidet med de andre nevnte teknikkene 
og

2)  den underliggende metodikken 
i de forskjellige avspennings- og 
meditasjonsteknikkene som du jobber 
med. Alle de mentale teknikkene i 
yoga medfører en tilbaketrekking av 
sansene slik at du, som resultat av å følge 
teknikken, hviler mer i deg selv.

Denne meditative tilstanden av fordypelse 
kan forfines, og dette er beskrevet i de tre siste  
trinnene.

Direkte teknikker
Disse tre trinnene beskriver ikke først og 
fremst spesifikke teknikker, men uttrykker 
mer intensiteten i den tilstanden forskjellige 
meditasjonsteknikker kan framkalle:

I en tilstand av dharana er objektet for 
konsentrasjonen etablert, men den fulle 
tilstedeværelsen er av kortvarig karakter.

Det forandrer seg til dhyana når tilstanden 
er etablert som en uanstrengt, hvilende 
konsentrasjon (meditasjon) og

Samadhi beskriver den dype tilstanden 
der du hviler i deg selv. Oppleveren og det 
opplevde er ett.

De åtte trinnene skal ikke forstås slik at du 
starter med det første og slutter med det siste. 
Ofte oversettes trinn også med lemmer for å 
indikere at hvert trinn er likeverdig. Du jobber 
parallelt med de første fem indirekte trinnene, 
noe som etter hvert gjør mulig den fordypelsen 
som de siste tre trinnene er uttrykk for. 

* Energidemning er ofte blitt oversatt som 
«Energilås». Ordet «demning» er mer presis: 
Når en energidemning praktiseres, demmes 
energien først opp og får mer kraft for deretter 
å slippes. I video-supplementet til denne boken 
har jeg valgt å beholde ordet «lås» i de faktiske 
teknikkene: Rotlås, Buklås og Hakelås da det 
er konsensus for å bruke disse ordene på norsk.
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Introduksjon

Tantra
De praktiske teknikkene vi jobber med – 
spesielt innen avspenning og meditasjon – har 
sitt utspring i tantra. Tantra er en gammel 
indisk tradisjon av ukjent opprinnelse, men 
ofte knyttet til førvedisk shamanisme og en 
fruktbarhetskult.  

Både forståelsen og teknikkene knyttet til 
chakraene, energistrømmene og Kundalini 
har sitt utspring i tantra. Ordet tantra er satt 
sammen av tanoti som betyr «å utvide» og 
trayate som betyr «å frigjøre». Gjennom å 
utvide bevisstheten kan den frigjøres.

I denne sammenhengen er tantra også å forstå 
som ritualistisk oppbygde teknikker. Gjennom 
å følge et fastsatt forløp vil du få en tilsiktet 
virkning. Når du følger en teknikk fra a til å, 
vil selve teknikken hjelpe deg til å overkomme 
forskjellige tilstander som du møter på din vei.

Også yogaprogrammene som vi skal jobbe 
med, er en sammensetting av øvelser som kan 
ses på som et rituale. Et yogaprogram er ofte 
bygget opp slik at du starter med grove teknik-
ker (som neseskylling), deretter fysisk yoga, 
pusteteknikker og til sist finere teknikker, som 
avspenning og meditasjon. Energien som fri-
gjøres i den første delen av et slikt forløp, legger 
grunnlaget for en fordypelse i den siste delen. 

Yoga og meditasjonsretreat over flere dager, 
uker eller måneder, har i sin helhet også 
karakter av å være et rituale som bærer deg 
gjennom et forløp der humøret virkelig kan 
svinge opp og ned. Etterpå oppleves ritualet 
som svært frigjørende. Hvert element i et slikt 
disiplinært forløp (vegetarisk mat, badstue, 
gåtur, yoga, meditasjon, taushet og søvn) er 
nøye planlagt som en del av ritualet, for at 
helheten kan gi den tilsiktede virkningen.

Innen tantra er det også andre ritualer som 
kan virke frigjørende. Om du googler «tantra» 
vil du få oppimot 89 millioner treff, og 
hovedparten av disse vil omhandle sex. Det 
seksuelle ritualet er beskrevet på en fin måte i 
boken til Swami Janakananda: Yoga, tantra og 
meditasjon i min hverdag (Bindu forlag 2005). 
Mer ukjente ritualer er konfrontasjon med 
døden ved å smøre seg inn i aske og meditere 
på gravplasser blant brennende lik.

Chakra
Ordet chakra er mye brukt i tantra, i likhet 
med alle begrepene knyttet til den esoteriske 
yogaen, slike som nadi, Ida, Pingala og 
Sushumna – begreper som jeg vil klargjøre 
i senere kapitler. Chakra uttales tjakra med 
engelsk ch-lyd som tj og kort a i midten og 
trykk på første stavelse.

Ordet chakra betyr hjul, virvel, strøm eller 
port. Det har opprinnelse i car som betyr «å 
bevege».

Det brukes i minst tre betydninger:
1. Samsara, tilværelsens hjul.
2. Sirkelen av innvidde (deltagere) i tantriske 

seksuelle ritualer.
3. Knutepunktene tilknyttet ryggsøylen hvor 

kropp, energi og bevissthet samhandler. I 
boken er dette mitt utgangspunkt.

Hvert av chakraene har sitt eget kapittel med 
mer informasjon om chakraet, de forskjellige 
yogateknikkene knyttet til chakraet og forslag 
til yogaprogram for utvikling av kontakt med 
chakraet. 

Eksisterer chakraene?
I starten av kapittelet siterer jeg Sri Ramana 
Maharshi, en av Indias store hellige menn: 

«Ikke kast bort tid på å meditere på chakra, 
nadier ...»

Sitatet stiller spørsmålet: Er chakraene 
virkelige eller innbilte? Hva er chakraene for 
noe, eller hva kan jeg bruke dem til? 

Sri Ramana Maharshi hadde sitt utgangs punkt 
i Vedanta-tradisjonen der også vår yoga har 
deler av sitt teoretiske fundament – men den 
praktiske utforming kommer fra den tantriske 
tradisjonen. Ad vaita vedanta peker i sin essens 
på at det bare er én virkelighet.

I arbeidet med å komme til denne forståelsen 
er spørsmålet: «Hvem er jeg?» helt essensielt. 
Det er med andre ord ikke så interessant å få 
en masse fascinerende opplevelser hverken 
fysisk, som opp på en fjelltopp – wow, eller 
psykisk, som sterke indre opplevelser, for 
eksempel relatert til chakraene. Det kan 
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tvert imot være et hinder for videre åndelig 
utvikling. Vel så givende, åndelig sett, er det 
å bli bevisst: hvem er jeg som opplever dette? 
Sett fra et ad vaita synspunkt er chakraene 
objekter – akkurat som alt annet – som lett 
kan bli så spennende og interessante at jeg 
glemmer meg vekk. 

Den tidligere nevnte grunnleggeren av vår 
yogatradisjon, Adi Shan kara charya, skrev 
blant annet boken «Atma bodha», som kan 
oversettes med «Bevissthet om selvet», et 
av kildeskriftene til Advaita vedanta. Både 
her og i Upanishadene beskrives helheten 
vår av kropp, sinn, energi og bevissthet som 
bestående av fem kropper kalt Kosha:

En kosha er en «kappe» eller et «lag». De 
fem lagene er av relativ eksistens (maya) som 
omslutter Selvet. De blir ofte framstilt som 
lagene i en løk.

Annamaya kosha: 
Føde, ernæring, det fysiske planet, kroppen

Pranamaya kosha: 
Luft, pust, energiplanet i oss

Manomaya kosha: 
Hverdagssinnets plan, tanker, følelser, ønsker

Vijnanamaya kosha: 
Det finere sinnets plan, overblikk, visdom

Anandamaya kosha: 
Lykksalighet (ananda)

Til daglig er vi fullstendig involvert i og 
identifiserer oss med innholdet i disse hylsene. 
Vi lever i uvitenhet om vår dypeste identitet. 
Gjennom arbeidet med oss selv, trener vi opp 
evnen vår til å skjelne (viveka), til å «skille 
klinten fra hveten». 

Denne evnen til å skjelne trenes opp gjennom 
det å bli mer bevisst.

Et eksempel: Det er først når du blir bevisst 
tilstanden av stress at det blir mulig å gjøre 
noe med den. Å bli bevisst betyr at du blir 
klar over at du rommer en stresstilstand. Du 
er ikke stresset, du opplever stresset som er i 
deg. Det som du ikke er bevisst, kan du heller 
ikke forandre forståelsen av, hverken gjennom 
aksept eller disiplin. 

Så prosessen går gjennom det å bli bevisst – 
jeg er ikke dette, eller dette, eller dette – jeg er 
den som opplever det. Dette er fundamentet 
for også å kunne omfavne alt – jeg er alt 
dette – alt dette speiles i min bevissthet. Det 
er bare bevissthet som blir seg selv bevisst 
som bevissthet. Subjektet og objektet er ett – 
oppleveren og det opplevde blir ett.

Det er interessant å observere at jo mer 
intens og altoppslukende jeg er til stede i en 
opplevelse, jo mer er jeg samtidig et vitne til 
den. Å trene opp denne formen for skjelneevne 
er ikke å trekke seg vekk fra, men snarere å gå 
mer inn i, opplevelsen.

Det å bli mer bevisst samspillet mellom kropp, 
sinn, energi og bevissthet er også i dette 
perspektivet berikende.
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Arbeidet med chakraene
Alle har til en viss grad erfaringer med hva 
et chakra er. Chakra-systemet er ikke enda 
et trossystem, men snarere et rammeverk 
man kan bruke, en verktøyskasse med et 
praktisk tilgjengelig sett av nyttige teknikker 
og et kart å navigere etter. Tro aldri at kartet 
er det viktigste. Det kan være landskapet 
forandrer seg når du følger kartet... Stol 
på de erfaringene du gjør under denne 
utforskningen.

Shakti – Maleri av Bjarke, 1989

Hvordan setter opplevelser, tilstander og 
følelser seg i kroppen? Låser kroppen seg fast 
i reaksjonsmønstre på visse energitilstander? 
Hvordan kan yogateknikkene brukes til å løse 
opp i slike fastlåste mønstre? 

De viktigste verktøyene er oppmerksom heten, 
kontakt med kroppen og en nysgjer righet: 
hvordan henger dette sammen?

I denne boken får du anvisninger om 
hvordan du kan arbeide konkret med 
chakraene. Gjennom praktiseringen av yoga 
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og meditasjonsteknikkene vil du utvide din 
kontakt med chakraene og etter hvert integrere 
denne forståelsen i hverdagen.

Det åpenbare utgangspunktet for arbeidet 
med chakraene er at mange typer følelser 
og mentale tilstander oppleves som veldig 
kroppslige. En klump i halsen, sommerfugler 
i ma gen, sorg eller varme i hjertet, intensitet i 
øyebrynsenteret, lyst knyttet til kjønnsdelene, 
hodepine eller trykk i brystet. Dette er bare et 
lite utvalg av indre opplevelser som knytter 
visse typer psykiske opplevelser til bestemte 
kroppsområder.

Denne kroppslige forankringen av indre 
mentale og psykiske opplevelser kan være 
utgangspunkt for å undersøke psykosomatiske 
sammenhenger nærmere. Du kan utvide 
forståelsen ved å utforske sammenhenger 
mellom bestemte kropps områder, bestemte 
psykiske tilstander og energitilstander.
Jeg velger å la oppdagelsen av chakraene 
begynne med erfaringer som du gjør selv. På 
den måten vil du få et mer autentisk forhold til 
chakraene enn om du bare skal bekrefte noen 
allerede ferdige beskrivelser av chakraenes 
vedtatte kvaliteter.
Jeg går altså her ut fra at chakraene er virkelige 
– i det minste som nyttige arbeidsredskaper i 
arbeidet vårt med å utvide bevisstheten og få 
kontakt med finere aspekter av vår fysiske og 
psykiske eksistens.

Fysisk sett er chakraene assosiert med 
nervesystemet og de endokrine kjertlene. 
Disse er hovedkontrollsentrene i den fysisk/
mentale organismen og har vital påvirkning 
på den. Mange yogateknikker har en kraftfull 
og positiv virkning på en eller flere av disse 
kjertlene.

Ved konsentrasjon på ett av chakraene – enten 
i en yogastilling eller i en annen teknikk eller 
i seg selv – stimulerer du energien slik at den 
flyter til chakraet. Dette vekker på sin side de 
slumrende delene av hjernen som er assosiert 
med dette chakraet. Det svarer til å tenne 
lyset i et mørkt rom. Du går ikke til lam pen 
for å tenne den, du vrir på bryteren slik at 
strømmen koples til pæren, og se, det blir lys.

Bevissthet og energi
Dette peker på noe av det aller viktigste i 
arbeidet med yoga: Energien flyter med 
oppmerksomheten. Helt fra den første 
instruksjonen i den første yogastillingen, blir 
du inspirert til å være mer til stede i kroppen.

I fysisk yoga er det ikke så mye kroppen 
som skal inn i forskjellige stillinger, men 
bevisstheten som skal mer inn i kroppen. 

Dette prinsippet er viktig uansett om du jobber 
med en yogastilling, en pusteteknikk eller en 
meditasjon: Gjør så godt du kan og gjør det 
avslappet og oppmerksomt. Ikke press kroppen 
inn i en stilling som en form for etterligning. 

Kundalini – Maleri av Bjarke, 1987
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* Agya skrives tradisjonelt Ajna. Det er en 
transkribering fra sanskrit til tilnærmet en-
gelsk lydskrift. Man skal altså tenke engelsk 
når man ser sanskritbegreper. I nord-indisk 
tradisjon blir Ajna uttalt Agya, og det er den 
varianten jeg bruker her i boken.

Bokens oppbygning
Boken er først og fremst en håndbok i det 
å utforske chakraene gjennom å bruke de 
kraftfulle redskapene i den klassiske yogaen.
 Boken er bygget opp slik at selv 
nybegynnere kan ha glede av den. 
Gjennom boken har jeg brukt uttrykket 
vekker eller vekking, for eksempel «vekking 
av ryggsøylen», «vekking av Sushumna» eller 
«vekking av chakraene». Med «vekking» mener 
jeg å våkne opp til, å få mer kontakt med, å bli 
mer bevisst om eller å bringe mer liv inn i. 
 Med andre ord medfører vekking av et 
chakra ikke noen ferdig definerte tilstander 
eller evner.
Du starter med å bli kjent med kroppen, 
pusten og sinnet gjennom enkel avspen ning, 
gode meditasjonsstillinger, enkle yogaøvelser 
for ryggen, og grunnleggende pusteteknikker.
 Du blir introdusert til de fleste chakraene 
gjennom å jobbe med konsentrasjon på dem 
i de forskjellige stillingene i den dynamiske 
yogasekvensen Sol, jeg hilser deg.
Deretter følger du yogatradisjonens tilnærming 
til vekking av kundalikraften, den slumrende 
energien:
Først får du mer kontakt med Sushumna – 
den sentrale energistrømmen – gjennom å 
rense og balansere Ida og Pingala – de to 
hovedenergistrømmene i kroppen.
Videre arbeider du med å utvikle kontakt med 
chakraene og starter her med Agya* chakra, 
kontrollsenteret midt i hodet.
Når Agya chakra er mer aktiv, kan du med 
større trygghet fortsette med å vekke de 
andre chakraene – fra bunnen av kroppen og 
oppover.

Til hvert chakra vil du lære fysiske stillinger, 
pusteteknikker og andre energiteknikker, 
avspenning og meditasjon knyttet til nettopp 
dette chakraet. 
I løpet av boken vil du gradvis lære chakra-
meditasjonen Ajapa japa i en kortere utgave 
ved navn Energiens kilde. Denne meditasjonen 
er en av flere kraftfulle, integrerte teknikker 
som handler om å få energien til å strømme 
mellom chakraene – noe du får en bredere 
innføring i sist i boken.
Yogaprogrammene som blir foreslått, tar ofte 
omkring to timer å gjennomføre, men der er 
også forslag til kortere program.

QR-koder og online ressurser
Yogatradisjonens teknikker læres best ved å 
følge en muntlig instruksjon. Gjennom boken 
finner du QR-koder til en del av teknikkene 
med link til video- og lydfiler. Det er over syv 
timer med instruksjoner som gjør innlæringen 
lettere og gir et større utbytte av teknikkene.
Forlaget har en egen nettside: 
 www.bindu.no/chakra
hvor du finner alle video- og lydfilene som det 
er linket til i boken. 
Hvis du har en konto hos Spotify, Apple Music, 
Youtube Music eller Tidal kan du laste ned 
lydfilene derfra for frakoplet lytting. Ellers 
laster du de ned fra den nevnte nettsiden.

Lytt deretter til lydfilene uten at du er koplet 
til internett. Det er en fordel å sette mobilen i 
flymodus, spesielt når du gjør avspenning og 
meditasjon. I det hele tatt bør du unngå å bli 
forstyrret når du praktiserer disse teknikkene.

Chakra- 
bokens lydfiler  

TIDAL

Chakra- 
bokens lydfiler

YOUTUBE MUSIC 

Chakra-
bokens lydfiler  

APPLE MUSIC 

Chakra-
bokens lydfiler

SPOTIFY 

https://www.bindu.no/chakra
https://tidal.com/browse/album/178382342
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mNpKTGtrQumcmM8ZjgiFq-tvUoIbSjWy0
https://music.apple.com/no/album/chakra-esoterisk-yoga/1560077794?l=nb
https://open.spotify.com/album/7AuNiSrMsVj2uOkep3fPNV?si=e2NI8mv7QE-s1Q2b87r4tg
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 Videoene kan du se direkte på nettsiden 
eller på Apple TV. De inneholder instruksjon 
i noen av yogastillingene og en pusteteknikk. 
Du kan også laste de ned hvis du ønsker det.

Video-supplement til boken
QR-kodene og nettsiden gir gratis tilgang 
til instruksjon i noen av de grunnleggende 
fysiske og mentale teknikkene. 
 Sammen med Sol har jeg også laget en serie 
av videoer som et utvidet supplement til boken. 
Du finner den på www.bindu.no, og jeg vil 
anbefale å bruke videoene i tillegg til boken. 
Den tradisjonelle yogaen er opprinnelig en 
muntlig tradisjon, og det kan være enklere å 
følge instruksjonene gitt av en lærer framfor å 
lese og huske dem selv.
 Videosamlingen til Chakra – esoterisk 
yoga er på rundt 28 timer og består av 14 
leksjoner à 2 timer med praktisk undervisning 
som følger boken.

Litteraturliste
Presentasjonen av filosofien og teorien i denne 
boken er nokså overfladisk. Hvis du har lyst 
til å utdype din mer intellektuelle forståelse 
av yoga, vedanta, tantra og chakra, se 
litteraturhenvisningene sist i boken (s. 160).

Hvordan uttaler man 
forskjel lige chakranavn?
Hvert av chakraene har et 
sanskritnavn. I en del av 
teknikkene vil disse navnene 
forekomme og bli brukt som en 
lyd-vibrasjon. Dvs. det er ikke bare 
et navn, men selve lyden har en 
virkning på sinnet. Det er derfor 
viktig med korrekt uttale av navnet. 

Mooladhara – trykk på Moo med engelsk 
oo-lyd som i soon – hørbar h-lyd og 
trykksvak ə-lyd til slutt

Swadisthana – trykk på Swa med engelsk 
w – trykk på sthan med hørbar h og 
trykksvak ə-lyd til slutt

Manipura – trykk på Ma og trykksvak 
ə-lyd til slutt

Anahata – a nummer to er trykksterkt og 
langt, og ordet avsluttes med en trykksvak 
og nesten uhørlig ə-lyd

Vishuddhi – trykk på Vi, sh-lyden som i 
engelsk og hørbar h-lyd

Agya – lang, trykksterk A i begynnelsen
Bindu – trykk på Bin
Sahasrara – trykk på Sa og trykksvak 

ə-lyd til slutt

Lydfil: 
1. Chakranavn 

på sanskrit

SPOTIFY

https://www.bindu.no/chakra-video
https://open.spotify.com/track/4eg4vcGv62PLpV7l8nm8Rw?si=4a58023913534297
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Kapittel 2

Asana – yogastillinger

Oseberg-mannen er en figur på et hankbeslag på en keltisk bøtte fra det 
rikholdige vikingtidsfunnet i Oseberghaugen ved Tønsberg. Praktspannet 
med figuren i Lotusstilling er trolig laget på Irland på 600–700-tallet. 
Hakekorset, eller svastikaen, som er tegnet på torsoen, er et flere tusen år 
gammelt meditasjons- og lykkesymbol som særlig er kjent fra kulturer i 
Asia, men også fra mange steder i Europa.
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Navn Betydning Kroppsområde Element /  sanseopplevelse 
organ /  farge på yantra

Mantra

Sahasrara 1000-bladet 
lotusblomst

Hele issen og 
området over hodet

Alle

Bindu Punktet eller 
nektardråpen

Toppen av bakhodet Spenningsløsende 
indre lydrom 

(Nada-
lyd)

Agya Det tredje 
øye. 2-bladet 
lotusblomst

Midt i hodet bak 
øyebrynsenteret

Sinnet. Grått OM

Vishuddhi Renselses-
chakra. 
16-bladet 
lotusblomst

I ryggsøylen i halsen Rom. Bevissthetens 
rom, hørsel, ørene, 
strupe. Fiolett

HAM

Anahata Ubrutt lyd.
12-bladet 
lotusblomst

I ryggsøylen bak hjertet Luft. Berøring, 
følesans, hud, hender. 
Mørkeblå

YAM

Manipura Juvelens 
bolig.
10-bladet 
lotusblomst

I ryggsøylen bak navlen Ild. Syn, øyne, føtter. 
Oransje

RAM

Swadisthana Ditt eget 
sted.
6-bladet 
lotusblomst

I ryggsøylen bak 
kjønns beinet

Vann. Smak, tunge, 
nyrer, stoffskifte, 
kjønnsorgan. Svart

VAM

Mooladhara Rotchakraet.
4-bladet 
lotusblomst

Menn: over mellomkjøttet 
Kvinner: ved livmorhalsen    

Jord. Luktesans, nese, 
endetarm. Gult

LAM

Skjema over chakraene
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Album med lydfiler til boken

1.  Chakranavn på sanskrit 01:55 (s. 10)
2.  Shavasana (avspenning) 13:02 (s. 19)
3.  Kroppsbevissthet 23:06 (s. 20)
4.  Åndedrettsbevissthet 22:49 (s. 20)
5.  Vekselpusten 11:23 (s. 25)
6.  Det indre rommet 21:37 (s. 30)
7.  Chakra meditasjon 30:09 (s. 30)
8.  Den mentale trekantpusten 14:25 (s. 65)
9.  Tratak (konsentrasjon) 21:33 (s. 66)
10.  Shambhavi mudra med sang av OM 17:23 (s. 67)

11.  Yoga nidra (vekking av chakraene) 38:27 (s. 68)
12.  Det indre rommet (vitnet) 31:00 (s. 69)
13.  Prana Apana visualisering 11:47 (s. 102)
14.  Mantra meditasjon 21:24 (s. 103)
15.  Humlen (pusteteknikk) 06:23 (s. 113)
16.  Meditativ pust 18:39 (s. 114)
17.  Energiens kilde 1 (Anahata chakra) 24:45 (s. 115)
18.  Energiens kilde 2 (Agya chakra) 30:00 (s. 126)
19.  Energiens kilde 3 (Vishuddhi shuddhi) 35:00 (s. 135)
 I alt 6 timer og 35 minutter

Chakra-
bokens lydfiler  

TIDAL

Chakra- 
bokens lydfiler

YOUTUBE MUSIC 

Chakra-
bokens lydfiler  

APPLE MUSIC 

Chakra-
bokens lydfiler

SPOTIFY 

Du finner alle video- og lydfilene som det er linket til i boken også på forlagets nettside: 
www.bindu.no/chakra. Nedenfor en oversikt over lydfilene med sidehenvisning.

https://tidal.com/browse/album/178382342
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mNpKTGtrQumcmM8ZjgiFq-tvUoIbSjWy0
https://music.apple.com/no/album/chakra-esoterisk-yoga/1560077794?l=nb
https://open.spotify.com/album/7AuNiSrMsVj2uOkep3fPNV?si=e2NI8mv7QE-s1Q2b87r4tg
https://www.bindu.no/chakra


156

Oversikt

Video-supplement til boken

Chakra – esoterisk yoga 
– Online videokurs med 
14 leksjoner à 2 timer

Sammen med Sol har jeg laget en serie av 
videoer som et utvidet supplement til boken.

Du finner videokurset på

www.bindu.no/chakra-video

og jeg vil anbefale å bruke videoene i tillegg til 
boken og lydfilene. Den tradisjonelle yogaen 
er opprinnelig en muntlig tradisjon, og det kan 
være enklere å følge instruksjonene gitt av en 
lærer framfor å lese og huske dem selv.

Videosamlingen til Chakra – esoterisk yoga 
er på rundt 28 timer og består av 14 leksjoner 
à 2 timer med praktisk undervisning som 
følger boken. I tillegg til å dekke de fleste 
teknikkene i boken vil du også – i de siste fire 
leksjonene – lærer den avanserte utgaven av 
Energiens kilde, meditasjonen Ajapa japa.

De 2 timer lange yogaprogrammene er delt inn 
i seksjoner (kapitler) slik som introduksjon, 
yogaprogram, pusteteknikker. Når du har gjort 
det et par ganger er det greit å for eksempel  
kunne hoppe over introduksjonen. Da trykker 
du bare på de tre strekene nederst i høyre 
hjørne av videospilleren og velger hvor videoen 
skal starte. På den måten kan du lett gjøre bare 
en del av forløpet, kanskje en avspenning, eller 
en pusteøvelse og avspenning.
Når du kjøper videokurset må du logge deg 
inn på nettsiden for å se videoene. Du får mer 
informasjon om dette når du kjøper kurset.

https://www.bindu.no/chakra-video
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Shiva lingam – av Bjarke, 2021
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Stikkordregister
Den store holdningen  

– Maha mudra  141
Det indre rommet og 

vitne-oppmerksomhet  69
Diamantstillingen – Vajrasana  16
Dobbeltvinkelen  

– Dwi konasana  40, 108
Dødsstille – Shavasana  18

F
Firfislen – Hanumanasana  76
Fisken – Matsyasana  97
Fjellstilling – Parvatasana  35
Flammen – Agni dhyana  138
Froskens holdning  

– Manduki mudra  77

G
Gresshoppen – Shalabhasana  89

H
Hakedemningen  

– Jalandhara bandha  124
Halv lotusstilling  

– Ardha Padmasana  17
Halvmånestilling  

– Ardha chandrasana  108
Halv sommerfugl  

– Ardha Titali Asana  14
Halvt bukstrekk  

– Ardha supta vajrasana  87
Hare-Kobra-Fjellstilling  

– Shashankasana, Parvatasana
 og Bhujangasana  84
Haren – Shashankasana  42, 98
Hendene ved føttene  

– Padahastasana  34, 36
Hilsen med 8 deler  

– Ashtanga namaskara  35
Hilsestilling – Pranamasana  34
Hjerterommet  

– Hridaya akasha  116
Hjulet – Chakrasana  98
Hoderulling  

– Greeva sanchalana  62, 132
Hodestående  

– Shirshasana  110, 132
Hoppens holdning  

– Ashwini mudra  78

A
Advaita Vedanta – Kunnskapens 

slutt gjennom ikke-dualitet  6
Ajna chakra – Kontrollsenteret - det 

tredje øye  58
Anahata chakra  

– Hjertesenteret  105
Ankelrotasjon – Goolf Chakra  13
Ankelstrekk – Goolf naman  13
Asana – yogastillinger  11
Ashram – Yogaverksted  23
Avslappet konfrontasjon  

– Pratyahara  79

B
Bhakti yoga   

– Hengivelsens yoga  2, 107
Bindu visarga  – Punktet eller 

nektardråpen  129
Blåsebelgen – Bhastrika  91
Buen – Dhanurasana  90
Bukdemningen  

– Uddiana bandha  100
Bukstrekket  

– Supta vajrasana  87, 133
Bølgepusten  24

C
Chakra – Hjul, virvel, strøm eller 

port  5, 54
Chakra i yogastillinger  29
Chakra-meditasjon  30
Chakra-meditasjon   

–  Det indre rommet  30

D
Den enkle stillingen  

– Sukhasana  17
Den mentale trekantpusten  – 

Anulom vilom og Prana shuddhi
  65

Den perfekte stillingen – 
Siddhasana / Siddha yoni asana
  18

Den som løser opp knutene  
– Shakti bandha  41, 111

Den som nærer ilden  
– Agnisara kriya  101

Humlen  
– Bhramari pranayama  113

I
Ida, Pingala og Sushumna  46
Ikke-tilknytning – Vairagya  149
Instruksjon i Shavasana  19
Integrerte teknikker  139

J
Jhana yoga – Kunnskapens yoga  2

K
Kamelen – Ushtrasana  41, 111
Karma yoga  

– Handlingens yoga  2, 107
Kirtan – Mantra sang  107
Klovnen – Ardha shirshasana  62
Kobra – Bhujangasana  35, 89
Korsstilling  

– Hasta utthanasana  39
Kroppsbuen  

– Hasta utthanasana  34
Kråkens holdning – Kaki mudra  77
Kua – Gomukhasana  90, 112
Kumbhaka – Holde pusten  22
Kundalini  – Urkraften  148–149

L
Livmorens holdning  

– Yoni mudra  134
Lotusfrøet – Eka pada 

rajakapotasana  15, 76
Lotusspiren / Lyskestrekket  

– Eka pada rajakapotasana  88
Lotusstilling – Padmasana  17
Lykkelig baby-stilling  

– Ananda balasana  90
Lykkelig baby-stilling, variasjon  

– Ardha ananda balasana  90
Lyksalighetens stilling  

– Ananda madirasana  64
Løperen – Eka padasana  63
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M
Manipura chakra  

– Juvelens bolig  94
Mantrameditasjon  103
Meditasjonen Ajapa japa  142, 148
Meditasjonen Energiens kilde  

– Vishuddhi shuddhi  126, 135
Meditasjon på indre lyder   

– Nada yoga  135
Meditasjonsstillinger  16
Meditativ pust  

– Ujjayi pranayama  125
Mooladhara chakra – Det 

fundamentale rotsenteret  72
Måne, jeg hilser deg  

– Chandra namaskara  108

N
Nadi shodhana pranayama  

– Vekselpusten  50
Nesetippens holdning  

– Padadirasana  74
Neti – Neseskylling  60

O
Omvendtstående stilling – Viparita 

karani asana  123, 133

P
Palmen – Tadasana  63
Plogen – Halasana  96
Prana- og apana-visualisering  

– Energi visualisering  102
Pranayama – Pusteteknikker  22
Påfuglen – Mayurasana  97

R
Raja yoga – Kongelige yoga  3
Rensing av forhjernen  

– Kapalabhati  101
Rettvinkelen – Samakonasana  40
Rotasjon av magemuskulaturen  

– Nauli  102
Rotdemningen – Mula bandha  78
Ryggradsvridning  

– Ardha matsyendrasana  64
Ryggstrekket 

 – Paschimottanasana  85, 133

Rytterstilling – Ashwa 
sanchalanasana  34, 75

Rytterstilling - vridning – Ashwa 
sanchalanasana - variasjon  74

S
Sahasrara chakra  

– Tusenbladet lotusblomst  137
Sankalpa – Beslutningen  68
Se på nesetippen  

– Nasikagra drishti  77
Shambhavi mudra med Om sang  

– Se på øyebrynsenteret og 
synge OM  67

Shavasana, variasjon  
– Pentagram  19

Skulderstilling – Kandharasana  38
Skulderstående  

– Sarvangasana  122
Sommerfugl  

– Poorna titali asana  13
Stående ryggvridning  

– Kati chakrasana  38
Svaiende palme  

– Tiryaka tadasana  37
Svimlende pust – Moorchha 

pranayama  65, 134
Swadisthana chakra  

– Ditt eget sted  82

T
Tarmskylling  

– Shankprakshalana  48
Tordenkilens holdning  

– Vajroli / Sahajoli mudra  91
Tranen – Baka dhyanasana  63
Tratak – Konsentrasjon  66
Trekantstilling – Trikonasana  37
Triangelstilling – Trikonasana  38
Tungeholdning  

– Khechari mudra  124

U
Universalstillingen  

– Shava udarakarshanasana  42

V
Vannkrukken – Tadagi mudra  100
Vedanta – Gamle indiske skrifter  5
Vekking av chakraene  53
Vekking av Kundalini  147
Vekking av ryggsøylen  31
Vekking av Sushumna  46
Vekselpusten  

– Nadi shodhana pranayama  25
Vishuddhi chakra  

– Renselsessenteret  120, 130, 
138

Vugging – Hindolasana  14

Y
Yoga-holdningen – Yoga mudra  99

Ø
Øyebrynsenteret – Bhrumadya  58
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Litteraturliste
Til inspirasjon 
Eckhart Tolle: 
En ny jord 
Cappelen Damm AS, 2009
Erich Fromm: 
Om kjærlighet 
Arneberg forlag, 2019
Om Yoga nidra
Swami Janakananda (E-bok): 
En dybere yoga & Yoga Nidra 
og lydsporene fra Oplev Yoga Nidra 
 på dansk, svensk, engelsk eller tysk 
Forlaget Bindu, Sverige 2021
Online inspirasjon
Om yoga, tantra og meditasjon: 
www.stillhet.no/lesesalen
Om Vedanta: 
www.shiningworld.com
Kildeskrifter
Patanjali's Yoga Sutra 
Oversatt til dansk av G. Raman 
Strube's forlag, 1968
Swami Satyananda Saraswati: 
Four Chapters on Freedom: 
Commentary on the Yoga Sutras of Patanjali 
Yoga Publications Trust, 2013
Swami Muktibodhananda: 
Hatha Yoga Pradipika 
Bihar School of Yoga, 2013
Swami Niranjanananda: 
Gheranda Samhita 
Yoga Publications Trust, 2013
Christian Paaske: 
Bhagavad Gita – Kunnskapens yoga 
Eget forlag, 2017
Paul Reps: 
Zen Flesh, Zen Bones 
Tuttle Publishing, 2008 
 Sist i denne boken en inspirerende utgave 
av den tantriske teksten Vijnana Bhairava 
Tantra fra Kashmir Shaivism med instruksjon i 
112 dharana-teknikker. 

Om yoga, tantra og meditasjon
Swami Janakananda: 
Yoga, tantra og meditasjon i min hverdag 
Bindu forlag, Norge 2005
Swami Satyananda Saraswati: 
Asana, Pranayama, Mudra, Bandha 
Yoga Publications Trust, 2002
Georg Feuerstein 
The Yoga Tradition 
Hohm Press, U.S. 2001
Om Kundalini og chakra
Arthur Avalon: 
The Serpent Power 
– The Secrets of Tantric and Shaktic Yoga 
Dover Publications, 1974
Hiroshi Motoyama: 
Theories of the Chakras 
New Age Books, 2003
Swami Satyananda Saraswati: 
Kundalini Tantra 
Yoga Publications Trust, 2012
Satprem: 
Sri Aurobindu or the Adventure of Consciousness 
Institute for Evolutionary Reseach, 1984
Om Vedanta
James Swartz: 
How to Attain Enlightenment  
– The Vision of Nonduality 
Sentient Publications, 2010
Arthur Osborne: 
Ramana Maharshi og vejen til Selvet 
Sankt Ansgars Forlag, 1973
Om pusteteknikker
Audun Myskja: 
Pust 
Stenersens forlag, 2019
Om prana og nadi
Daniel Keown: 
Spark in the Machine 
Singing Dragon, 2014 

https://www.stillhet.no/lesesalen
https://www.shiningworld.com/
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Maleriene og illustrasjonene i denne boken
Som ung kunstner i København på 70-tallet ble jeg veldig inspirert av den danske kunstneren 
Knud Hvidberg (1927-86) og Yantra – kraftdiagrammene i tantra. 

Madhu Khanna: 
Yantra: The Tantric Symbol of Cosmic Unity 
Thames & Hudson, 1981

Robert Thurman, Betty Seid & Donald Kuspit: 
Seeker: The Art of Sohan Qadri 
Mapin Publishing Gp Pty Ltd, 2004

Ajit Mookerjee: 
Tantra Art 
Ravi Kumar, 1967

Ajit Mookerjee: 
Tantra Asana 
Ravi Kumar, 1971

Sohan Qadri: 
Wonderstand 
– Aphorisms and Poems 
Forlaget Bindu, 2009

Mooladhara chakra – av Bjarke, 2021
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Samsara – Maleri av Bjarke, 1986
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Yogalærere som underviser i

Klassisk yoga i Norge
Indre Østfold
Marajna Yoga
Trøstadveien 1
1830 ASKIM
v/ Ajna Vibelund
Mobil: 456 17 887 
Epost: Anja@maranjayoga.com 
www.maranjayoga.com

Yogaskolen i Asker og Bærum
Ringeriksveien 249
1340 SKUI
v/ Anja Vibelund
Mobil: 456 17 887 
Epost: post@yogaundervisning.no  
www.yogaundervisning.no

Oslo
Gisle Merton
Skjelderupsgate 16
0559 OSLO
Mobil: 906 59 973 
Epost: gisle@prototyper.org

Kari Ebbesen Karlsen
Låveveien 18a
0682 OSLO
Mobil: 930 83 483 
Epost: ebbesenkari@gmail.com

Kjelsåsyoga
Nordstjerneveien 13
0494 OSLO
v/ Ida Kural
Mobil: 916 93 791 
Epost: idakur@gmail.com 
www.kjelsaasyoga.com

Psykolog Gunnar Gjermundsen
Bygdøy allé 21
0262 OSLO
Mobil: 907 30 814 
Epost: gunnar@oslosentrumpsykolog.no 
www.oslosentrumpsykolog.no

Ruth Iren Ussberg
Olaf Bullsvei 9B
0765 OSLO
Mobil: 414 46 838
Epost: russberg@online.no

Steffi Lund
Ekebergveien 5 E
0192 OSLO
Mobil: 928 15 465 
Epost: post@steffilu.no 
www.yoganesodden.no

Yggdrasil yogaskole
Motzfeldtsgt 26
0561 OSLO
v/ Moksha og Amrit
Mobil: 958 35 302 
Epost: epost@yogakurs.no 
www.yogakurs.no
Tre-årig yogalærerutdannelse.

Yogaloftet Oslo
Vækerøveien 210
0751 OSLO
v/ Anita Abrahamsen
Mobil: 920 98 830 
Epost: oslo@yogaloftet.no 
www.yogaloftetoslo.com

Fortsetter på neste side ...
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Vestfold og Telemark
Ananda Yogasenter
Graabrødregt 22
3110 TØNSBERG
v/ Ada Bonde Raknes
Mobil: 957 27 991 
Epost: post@ananda.no 
www.ananda.no

Josefine Jane Hansen Yoga
Mobil: 997 88 000 
Epost: josefinejane@gmail.com

Mykere Yogastudio
Valleåsen 21
3174 REVETAL
v/ Grete Nina Aske
Mobil: 993 54 427 
Epost: gretenina@hotmail.com 
www.mykereyogastudio.com

Park SPA & YOGA
Dhub, Rådhusgata 15
3211 SANDEFJORD
v/ Irene Holtan
Mobil: 934 29 580 
Epost: irene@park-spa.no 
www.park-spa.no

The Room Porsgrunn
Storgata 174
3915 PORSGRUNN
v/ Nina Grønnerød
Mobil: 901 68 950 
Epost: yogarani@theroom.no 
www.theroom.no 

Yogaloftet Larvik
Siurdsgate 3
3256 LARVIK
v/ Ingebjørg K. Vesaas
Mobil: 470 27 764 
Epost: larvik@yogaloftet.no 
www.yogaloftetlarvik.no

YOM Yoga og Meditasjon
v/ Søren  Hald
Epost: hald55@hotmail.com
FB: YOM Yoga og Meditasjon

Vestland
Ask kurssenter
Floridavegen 81
5307 ASK
v/ Bjarke og Audhild
Mobil: 908 67 062 
Epost: ask@stillhet.no 
www.stillhet.no
Internasjonalt kurssenter med 
undervisning i avansert yoga og  
meditasjon på lengre retreater  
fra tre til ti dager.

Yogaskolen i Bergen
Strandgaten 201
5004 BERGEN
v/ Bjarke og Audhild
Mobil: 908 67 062 
Epost: bergen@stillhet.no 
www.stillhet.no

Elisabeth Roland
Floridavegen 74
5307 ASK
Mobil: 928 33 585
Epost: er.yoga@online.no
www.z-yoga.no
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Viken
Anahata Yoga – kortreist yoga
Siggerudbråtan 59
2080 EIDSVOLL
v/ Liv Moger
Mobil: 938 20 579 
Epost: liv@anahatayoga.no 
www.anahatayoga.no

Anahata Yoga (Nyland Gård AS)
Nylandvegen 31, 2123 BRUVOLL
(Wergelandsgate 2, 2080 EIDSVOLL)
v/ Silje Sridharana Indreeide
Mobil: 980 43 211 
Epost: silje@anahatayoga.no
Podcast: Anahata – kortreist yoga 
www.anahatayoga.no

Verket Yoga
Lommedalsveien 189
1353 BÆRUMS VERK
v/ Christin Schultz og Åse Lerø
Mobil: 482 272 51 og 997 84 535 
Epost: verketyoga@gmail.com 
www.verketyoga.no

Yoga i sør
Uthogget 7
1680 SKJÆRHALDEN
v/ Ellen Byrding
Mobil: 951 43 408 
Epost: ellen@yogaisor.no 
www.yogaisor.no

Yogahuset
Askestadveien 1
3440 RØYKEN
v/ Ellen Midtsæter
Mobil: 991 69 402 
Epost: yoga@yogahuset.no 
www.yogahuset.no

Yogasonen
Storgata 16
2000 LILLESTRØM
v/ Wenche Bårdseng
Epost: baardseng@gmail.com 
www.yogasonen.no

Yogatid
Nedre Storgate 13
3015 DRAMMEN
v/ Sigrun Aaen Holst
Mobil: 938 05 847 
Epost: post@yogatid.no 
www.yogatid.no

Troms og Finnmark
Leikny Edvardsen
Brøstadveien 343
9311 BRØSTADBOTN
Mobil: 932 29 675 
Epost: leikny.a@hotmail.com

Tromsø Yogaskole
Vestregata 66
9008 TROMSØ
v/ Ray Morten Erlandsen
Mobil: 957 657 63 
Epost: post@tromso-yogaskole.no 
www.tromso-yogaskole.no

Kloster i Italia
Yogasenteret
v/ Jon Otterbeck
Abbazia di San Pietro di Bovara, 
Umbria, Italia
Mobil: 92254060
Epost: post@yogasenteret.com
www.yogasenteret.com
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Kali yantra – Maleri av Bjarke, 1987
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Yogalærere som underviser i

Klassisk yoga i Europa
Internasjonalt
Scandinavian Yoga and Meditation School
Haa Retreat Center, SE-34013 HAMNEDA
Telefon: +46 372 55063
Epost: haa@yogameditation.com
wwww.yogameditation.com
Internasjonalt kurssenter med undervisning 
i avansert yoga og meditasjon på lengre 
retreater fra tre dager til tre måneder. Tilbyr 
yogalærerutdannelse på fire år.

Sverige
Skandinavisk Yoga och Meditationsskola
Västmannagatan 62, SE-11325 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 32 12 18
Epost: stockholm@yoga.se
www.yoga.se/stockholm

Olsegården 21, SE-44242 KUNGÄLV
Telefon: +46 70 20 57 34
Epost: anandananda@yoga.se
www.yoga.se/goteborg

Sydsveriges Yoga & Meditations Center
Stora Nygatan 42, SE-21137 MALMÖ
Telefon: +46 721 90 22 99
Epost: info@sydsverigeyoga.se
www.sydsverigeyoga.se

Danmark
Skandinavisk Yoga og Meditationsskole
Købmagergade 65, DK-1150 KØBENHAVN
Telefon: +45 33 34 35 36
Epost: kbh@yoga.dk
www.yoga.dk/kobenhavn

Kongensgade 12 B, 2. th.
DK-3000 HELSINGØR
Telefon: +45 60 29 47 11
Epost: anandamurti@yoga.dk
www.yoga.dk/nordsjaelland

Irisvej 9, DK-6705 ESBJERG Ø
Telefon: +45 75 15 15 63
Epost: esbjerg@yoga.dk
www.yoga.dk/esbjerg

Yogaskolen i Aarhus
Vestergade 45, DK-8000 ÅRHUS C
Telefon: +45 29 10 10 60
Epost: info@yogaskolen.dk
www.yogaskolen.dk

Finland
Skandinaavinen jooga- ja meditaatiokoulu
Siltavoudintie 5, FI-00640 HELSINKI
Telefon: +358 45 1366 689
Epost: joogameditaatio@gmail.com
www.joogameditaatio.fi

Tyskland
Yoga und Meditation im Zentrum
Harbergen Yoga Retreat, Am Bahnhof 72-75
DE-27254 Staffhorst OT HARBERGEN
Telefon: +49 4272 964 968
Epost: info@yogaimzentrum.de
www.yogaimzentrum.de

Yoga und meditation Berlin
Telefon: +49 179 190 93 40
Epost: info@yogaundmeditation.berlin
www.yogaundmeditation.berlin

Frankrike
L'Ecole Scandinave de Yoga et de Méditation
46, rue de Metz, F-31000 TOULOUSE
Telefon: +33 5 61 25 17 69
Epost: ecole@yogaetmeditation.fr
www.yogaetmeditation.fr

Yoga & méditation Paris
90, Boulevard Richard Lenoir, F-75011 PARIS
Telefon: +33 6 01 36 52 97
Epost: ecole@yogaetmeditationparis.fr
www.yogaetmeditationparis.fr
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Sri Yantra – Bjarke 2021
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Hiranya garbha – Bjarke 2021



Brahmananda Swarupa – Maleri av Bjarke, 1986

Chakra – esoterisk yoga
Boken er både en grunnbok i Klassisk yoga og tantrisk meditasjon og 
en introduksjon til den dypere, esoteriske yogaen. Det er en håndbok i 
å utforske chakraene gjennom å bruke de kraftfulle redskapene i den 
klassiske yogaen. Boken er bygget opp slik at selv nybegynnere kan 
ha glede av den. Du starter med å bli kjent med kroppen, pusten og 
sinnet gjennom enkle avspen ninger, gode meditasjonsstillinger, enkle 
yogaøvelser for ryggen, grunnleggende pusteteknikker og meditasjoner.
Deretter følger du yogatradisjonens tilnærming til vekking av Kundali-
kraften, den slumrende energien: Først får du mer kontakt med Sushumna 
(den sentrale energistrømmen) gjennom å rense og balansere Ida og 
Pingala – de to hovedenergistrømmene i kroppen. Videre utvikler du 
kontakten med hvert chakra gjennom fysiske stillinger, pusteteknikker, 
andre energiteknikker, avspenning og meditasjon knyttet til dette 
chakraet. I løpet av boken vil du gradvis lære den integrerte chakra-
meditasjonen Energiens kilde.
Boken bygger på den klassiske yogatradisjonen og den nøkterne, 
skandinaviske formen som denne yogaen har fått gjennom de danske 
yogiene Swami Janakananda og Per Peo Olsen – i tillegg til mine egne 
erfaringer både i livet, på yogamatten og gjennom å undervise.

ISBN 978-82-996887-6-5

Bjarke Jørgensen er dansk og 
født i 1954. Etter et 3-måneders-
kurs i 1976 gikk han i gang med 
yoga lærerutdannelsen hos Swami 
Janakananda, på søking etter å 
kombinere et aktivt, kreativt liv 
med spirituelle kvaliteter. Etter 7 
år med intens Sadhana og 24/7 
ashram liv i København, Århus 
og Oslo, grunnla han Yogaskolen 
i Bergen i 1983. Bjarke har under-
vist i klassisk yoga i mer enn 40 år, 
de siste 37 år også i de avanserte 
tantriske meditasjonene Antar 
mauna og Ajapa japa. Han bruker 
også sin kreativitet i maling, 
webdesign, desktop publish, 
bygging av tradisjonelle norske 
tømmerhus osv. Bjarke bor på Ask 
kurssenter sammen med Audhild, 
og han liker å gå i fjellet både i 
Norge og utenlands.

QR-koder
Yogatradisjonens teknikker 
læres best ved å følge en 
muntlig instruksjon. Gjennom 
boken finner du QR-koder 
til en del av teknikkene 
med link til video- og lyd-
filer. Det er over syv timer 
med instruksjoner som gjør 
innlæringen lettere og gir et 
større utbytte av teknikkene.


