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Meditasjonen Ajapa japa er en 
videreutvikling av meditasjonen Energiens 
kilde (Vishuddhi shuddhi), og legger grunnlaget 
for å lære den mer avanserte og dyptgående 
meditasjonen Kriya yoga. Disse meditasjonene 
med sine variasjoner hører inn under Kundalini 
yoga som energivekkende teknikker – til 
forskjell fra oppmerksomhetsbaserte teknikker 
som Det indre rommet, Indre stillhet, Yoga 
nidra og flere andre.

Anbefalinger ved  
praktisering av Ajapa japa
Bli godt kjent med Energiens kilde før du går 
i gang med Ajapa japa. Meditasjonen Ajapa 
japa kan fint praktiseres som en frittstående 
teknikk, men utbyttet blir kanskje større hvis 
du først varmer opp med
1. Et kort yogaprogram og/eller
2. Maha mudra og/eller
3. Yoga nidra dybdeavspenning
Blend vinduene og gjør rommet så mørkt du 
kan før du starter å meditere. Mørket gjør det 
lettere å gå dypt i meditasjonen.
Meditasjonen er, som Energiens kilde, delt inn 
i to hoveddeler:

I første delen praktiserer du Meditativ pust, 
og gjennom forskjellige trinn visualiserer du 
pustens bevegelser i kroppens energibaner. 

I andre delen sitter du helt stille og går 
dypere inn i den meditative tilstanden 
gjennom flere trinn.

Hele meditasjonen kan ta opptil 1 time og 30 
minutter. Det kan være en utfordring å sitte i 
en meditasjonsstilling i så lang tid. Det går fint 
å skifte stilling underveis i den første delen, 
som varer lengst. Fortsett med teknikken og 
strekk samtidig ut et bein når du holder pusten 
inne. Etter noen minutter vender du tilbake til 
meditasjonsstillingen. For å få fullt utbytte av 
siste del av meditasjonen, må du ikke justere 
på kroppen, men sitte helt stille og følge 
instruksjonene.

På de neste sidene vil du lære Ajapa japa 
trinnvis, med forslag til korte program du kan 
gjøre før meditasjonen. Du kan velge et hvilket 
som helst kort program ikke bare de som er 
foreslått! Sidehenvisningene til de forskjellige 
yogateknikkene er basert på den fysiske 
boken - ikke E-boken, som har en annen 
sideoppbygning.
God fornøyelse!

Integrerte chakra-teknIkker

Meditasjonen Ajapa japa
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MedItasjonen ajapa japa

Ajapa japa trinn 1-2
Gjør yogaprogrammet først og følg deretter 
instruksjonene for meditasjonen Ajapa japa.
Innledende avspenning:
1.  Dødsstille – 3 min (s. 18)
Fysisk yoga, kort program:
2.  Hodestående – 3 min (s. 110)
3. Palmen – 1 min (s. 111)
4.  Dødsstille – 3 min (s. 18)

5.  Skulderstående – 3 min (s. 122)
6.  Omvendtstående stilling – 3 min (s. 123)
7.  Plogen – 3 min (s. 96)
8.  Fisken – 3 min (s. 97)
9.  Dødsstille – 5 min (s. 18)
Meditasjon:
10.  Ajapa japa trinn 1 og 2, se under

 s. 18  s. 110  s. 111 s. 18 

 s. 122  s. 123  s. 96  s. 97 

 s. 18

1  2  3  4 

5   6  7  8 

9   10 

Ajapa japa – trinn 1-2
Gjør rommet så mørkt som mulig. Sett deg til 
rette i en god meditasjonsstilling, med ryggen 
rett, og lukk igjen øynene.
I denne meditasjonen skal du forestille deg en 
passasje mellom Mooladhara chakra og Agya 
chakra, en passasje hvor energien strømmer i 
Sushumna nadi.
Trinn 1: Gjør tungeholdningen (Khechari mu-
dra), konsentrer på Mooladhara chakra og si til 
deg selv i tankene: «Mooladhara, Mooladhara, 
Mooladhara, opp». Pust inn med Meditativ pust 
(Ujjayi pranayama) og forestill deg samtidig at 
pusten strømmer fra Mooladhara , inn i rygg-
søylen og videre oppover den, gjennom de ulike 
chakraene, og opp til Agya chakra midt i hodet. 
Det er som om du tar en «pusteheis» hele veien 
opp. Hold deretter pusten, konsentrer på Agya 
chakra, og si til deg selv i tankende: «Agya, 
Agya, Agya, ned». På utånding forestiller du 

deg at pusten strømmer nedover, gjennom de 
forskjellige chakraene i ryggsøylen og ned til 
Mooladhara chakra. Hold pusten, konsentrer 
på Mooladhara chakra og tenk: «Mooladhara, 
Mooladhara, Mooladhara, opp». Dette er én 
runde. Fortsett slik i omkring 15 minutter, opp 
og ned, opp og ned. Pass på at du slapper av i 
magen når du holder pusten inne og ute.
Trinn 2: Samme passasje som i trinn 1, men 
pusten synkroniseres nå med mantraet SO-
HAM. På innånding fra Mooladhara til Agya er 
det som om du hører lyden «Soooo...» hele veien 
opp. Hold pusten 2-3 sekunder ved Agya uten å 
si noe til deg selv, men konsentrer på Agya. På 
utånding fra Agya til Mooladhara er det som 
om du hører lyden «Haammmm...» hele veien 
ned. Hold pusten ute ved Mooladhara og si til 
deg selv i tankene: «Mooladhara, Mooladhara, 
Mooladhara, opp». Pust inn igjen med lyden SO 
og ut med HAM. Fortsett slik i rundt 15 minutter. 
Avslutning: Stopp ved Mooladhara, si til deg 
selv: «Mooladhara, Mooladhara, Mooladhara», 
slapp av i tungen og pust vanlig. Sitt helt stille. 
Opplev øyebrynsenteret, synk bakover og bli 
bevisst det indre rommet. Jeg er dette rommet. 
Fortsett i rundt 5 minutter.
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MedItasjonen ajapa japa

Ajapa japa trinn 1-3
Gjør yogaprogrammet først og følg deretter 
instruksjonene for meditasjonen Ajapa japa.
Innledende avspenning:
1.  Dødsstille – 3 min (s. 18)
Fysisk yoga kort program:
2.  Ryggstrekket – 3 min (s. 85)
3.  Bukstrekket – 3 min (s. 87)
4.  Dødsstille – 3 min (s. 18)

5.  Ryggradsvridningen (s. 64)
6.  Kobraen – 3 ganger (s. 89)
7.  Gresshoppen – 3 ganger (s. 89)
8.  Buen – 3 ganger (s. 90)
9.  Yoga mudra – 3 min (s. 99)
Meditasjon:
10.  Ajapa japa trinn 1, 2 og 3, se under

 s. 18   s. 85  s. 87  s. 18  

 s. 64  s. 89  s. 89  s. 90  

 s. 99   

1   2  3  4  

5   6  7   8 

9   10

Ajapa japa – trinn 1-3
Gjør rommet mørkt og sett deg til rette i en 
god meditasjonsstilling, med ryggen rett, og 
lukk øynene.
Trinn 1: Luft opp og ned mellom Mooladhara 
og Agya chakra, 15 minutter – se side 5.
Trinn 2: Mantraet SO-HAM sammen med 
luftstrømmen mellom Mooladhara og Agya 
chakra, i rundt 15 minutter - se side 5. 
Trinn 3: Slapp av i tungen. Hold pusten 
ute, konsentrer på Mooladhara chakra 
og si til deg selv i tankene: «Mooladhara, 
Mooladhara, Mooladhara, opp». Pust inn 
med Meditativ pust og forestill deg samtidig 
at pusten strømmer opp til Agya chakra. 
Hold pusten, konsentrer på Agya chakra og 
si til deg selv i tankende: «Agya, Agya, Agya, 
ned». På utånding synger du harmonisk 
«Oooommmmmmm» og forestiller deg 

samtidig at pusten og OM-lyden strømmer i 
ryggsøylen ned til Mooladhara chakra. Hold 
pusten ute, konsentrer på Mooladhara chakra 
og si til deg selv i tankene: «Mooladhara, 
Mooladhara, Mooladhara, opp». Fortsett 
i rundt 5 minutter. Du synger OM på hver 
utånding. Det er som om OM-lyden vibrerer 
i hele kroppen (se side 67 om Shambhavi 
mudra).
Avslutning: Stopp ved Mooladhara, si 
til deg selv: «Mooladhara, Mooladhara, 
Mooladhara» og pust vanlig. Sitt helt stille. 
Opplev hele kroppen, hele kroppen...
 Saml nå oppmerksomheten ved 
Øyebrynsenteret, panneområdet mellom 
øyebrynene. Det er som om du kjenner et 
lite trykk i området. Ikke som en fysisk 
anstrengelse, men som noe du kjenner 
innenfra. Fra panneområdet synker du 
bakover mot midten av hodet og blir bevisst 
Det indre rommet, Chidakasha, et mørkt og 
stille rom du er inne i. Jeg er dette rommet, 
hvilende i meg selv.
 Fortsett i rundt 5 minutter, få deretter god 
kontakt med omgivelsene, åpne øynene og 
beveg kroppen.
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MedItasjonen ajapa japa

Ajapa japa trinn 1-4, med mala
Innledende avspenning:
1.  Dødsstille – 3 min (s. 18)
Maha mudra:
2.  Maha mudra, 4 ganger med høyre bein strakt,  

4 ganger med venstre bein strakt (s. 141)

3.  Maha mudra, 4 ganger med begge bein 
strake (s. 141)

Meditasjon:
4.  Ajapa japa trinn 1-4, med mala

Å bruke mala
En mala er et telleinstrument, en perlekrans 
som består av 108 perler. Den har en hoved-
perle som heter Bindu og sitter litt ut fra resten 
av kransen, med en dusk på. Til perlekransen 
fester du tre stoffremser på ca 4mm x 80 mm. 

Tell fra Bindu-perlen og knyt 
stoffremsene mellom perlene 
slik: Bindu, 11 perler, stoffmer-
ke, 33 perler, merke, 32 perler, 
merke, 33 perler, – og da er 
du kommet tilbake til Bindu. 
Hver perle representerer én 
inn- og utpust, og stoffrem-
sene markerer overganger 
mellom ulike trinn i medita-
sjonen. 
Når du bruker malaen, holder 
du tommelfingertupp og ring-
fingertupp mot hverandre, slik 
at malaen henger løst mellom 
dem og kan draes én for én 
perle ved hjelp 

av lange fingeren. Hånden hviler 
på kneet og malaen henger løst ut 
over kneet. Hvis du sovner under 
meditasjonen vil malaen rasle ned 
på gulvet og du våkner.

Ajapa japa – trinn 1-4, med mala
Sitt i en god meditasjonsstilling med øynene 
lukket og malaen på kneet. Vi forandrer nå 
rekkefølgen på trinnene. Det du tidligere lærte 
som tredje trinn, er nå flyttet fram som første 
trinn og de to andre trinnene kommer etterpå.

Trinn 1: Ta tak rundt Bindu i retning 11-merket: 
Pust inn (uten tungeholdningen) med Meditativ 
pust, fra Mooladhara opp til Agya chakra, hold 
pusten og si til deg selv: «Agya, Agya, Agya, 
ned». Syng «Oooommmmmmm» harmonisk på 
utpust ned til Mooladhara. Hold pusten og si til 
deg selv: «Mooladhara, Mooladhara, Mooladha-
ra, skift, opp». Når du sier «skift» går du én perle 
fram. Fortsett slik fram til 11-merket.
Trinn 2: Fortsett med luft opp og ned mellom 
Mooladhara og Agya chakra (se side 5) de neste 
33 perlene. Når du holder pusten ved Moolad-
hara gjentar du inni deg «Mooladhara, Moolad-
hara, Mooladhara, skift, opp».
Trinn 3: På innpust fra Mooladhara og opp 
til Agya hører du lyden «Soooo...». Hold pusten 
2-3 sekunder ved Agya uten å si noe, men kon-
sentrer på Agya. På utpust fra Agya til Moolad-
hara hører du lyden «Haammmm...» hele veien 
ned. Hold pusten ute ved Mooladhara og si til 
deg selv i tankene: «Mooladhara, Mooladhara, 
Mooladhara, skift, opp». 
Trinn 4: Ved merket for de siste 32 perlene 
skifter du til mantraet HAM-SO. Teknikken er 
den samme som på trinn 3, men du skifter nå til 
neste perle ved Agya, når du holder pusten inne 
sier til deg selv: «Agya, Agya, Agya, skift, ned». 
Ved Mooladhara bare holder du pusten ute i 
rundt 3 sekunder med konsentrasjon på Moolad-
hara. Fortsett til Bindu-perlen. Du har nå gjort 
108 pust. Slipp malaen og gå til avslutningen, se 
foregående side.

 s. 18  s. 141  s. 141  

1                      2  3  4 
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MedItasjonen ajapa japa

Ajapa japa trinn 1-5
Innledende avspenning:
1. Dødsstille – 3 min (s. 18)
Kort yogaprogram: 
2. Rytterstilling – vridning 3 min (s. 74), 

Fjellstillingen 1 min (s. 35), Diamantstillingen 
(s. 16) – Hele forløpet til begge sider

3.  Spredte bein-ryggstrekk – 3 min (s. 86)
4.  Halvt bukstrekk – 2 x 3 min (s. 87)
5. Dødsstille – 3 min (s. 18)
6.  Universalstillingen (s. 42)
7.  Yoga mudra eller Haren – 3 min (s. 99)
Meditasjon:
8.  Ajapa japa – trinn 1-5

1                      2  3  4  

5   6  7   8 

 s. 18   s. 74  s. 86 s. 87 

 s. 18   s. 42  s. 99  

Ajapa japa – trinn 1-5
Sitt i en god meditasjonsstilling, ryggen er 
rett, øynene lukket og malaen ligger på kneet.
Trinn 1-4 – mala: Gjenta de fire første 
trinnene fra side 7 med alle de 108 perlene 
og pust. Hvis du trenger å skifte stilling før 
den siste delen av meditasjonen, så gjør det 
noen minutter før du går over til neste trinn, 
slik at du ikke forstyrrer tilstanden rett før du 
skal sitte helt stille. Når du er ferdig, så slipp 
malaen, slapp av tungen og sitt helt stille i 
meditasjonsstillingen.
Trinn 5 – balansen: Etter at du har sagt 
«Mooladhara, Mooladhara, Mooladhara» 
siste gang, fortsetter du med Meditativ pust 
opp og ned i passasjen mellom Mooladhara 
og Agya chakra. Du holder ikke lenger pusten 
ved Mooladhara og Agya og det er en mer 
avslappet – neste naturlig – meditativ pust. 
Du forsetter med å høre «Soooo...» sammen 
med innpusten og «Haammmm...» med 
utpusten. Når oppmerksomheten og pusten 
er ved Mooladhara chakra, er det som om 
du er midt i mantraet HAM-SO, og når 
bevisstheten og åndedrettet er ved Agya, er 

det som om du er midt i mantraet SO-HAM. 
Midtveis i innpusten og utpusten er det en 
glidende overgang i din forståelse av hvilket 
av mantraene du er i. Fortsett slik i rundt 
3-6 minutter samtidig som pusten blir mer 
og mer stille og avspent. Det er som om den 
meditative pusten etterhvert flater ut og blir 
nesten uhørlig.
Avslutning: Stopp ved Mooladhara, si 
til deg selv: «Mooladhara, Mooladhara, 
Mooladhara» og pust vanlig. Sitt helt stille. 
Opplev hele kroppen, hele kroppen...
 Samle nå oppmerksomheten ved 
Øyebrynsenteret, panneområdet mellom 
øyebrynene. Det er som om du innenfra 
kjenner et svakt trykk i dette området, 
men ikke fordi du anstrenger deg. Fra 
panneområdet synker du innover mot midten 
av hodet. Bli bevisst Det indre rommet, 
Chidakasha. Et mørkt og stille rom du er inne 
i. Jeg er dette rommet, hvilende i meg selv. 
 Fortsett i rundt 5 min. Få deretter god 
kontakt med omgivelse, åpne øynene og beveg 
kroppen.
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MedItasjonen ajapa japa

Ajapa japa trinn 1-7
Stigen – et chakraprogram:
1. Mooladhara chakra: 

Hoppens holdning – 3 min (s. 78)
2.  Swadisthana chakra: 

Tordenkilens holdning – 3 min (s. 91)
3.  Manipura chakra: 

Vannkrukken – 3 min (s. 100)
4.  Anahata chakra: 

Hjerterommet – 3 min (s. 116)

5.  Vishuddhi chakra: 
Firkantet åndedrett - Meditativ pust med 
telling 6 : 6 : 6 : 6 – 5 min (s. 125)

6.  Agya chakra: 
Svimlende pust – 3 ganger (s. 134)

7.  Bindu visarga: 
Livmorens holdning – 3 ganger (s. 134)

8.  Sahasrara chakra: 
Flammen – 5 min (s. 138)

1                      2  3  4  

5   6  7   8 

 s. 78   s. 91  s. 100 s. 116 

 s. 125   s. 134  s. 134   s. 138

Ajapa japa – trinn 1-7
Sitt med ryggen rett i en god meditasjons-
stilling, øynene er lukket og malaen ligger på 
kneet.

Trinn 1-4 – mala: Bruk malaen og gjør de 
fire første trinnene med alle 108 pustene. Når 
du er ferdig, så slipp malaen, slapp av i tungen 
og sitt helt stille i en god meditasjonsstilling.

Trinn 5 – balansen: Fortsett med avslappet 
og mer stille Meditativ pust opp og ned i 
passasjen mellom Mooladhara og Agya chakra. 
Meditere på balansen mellom SO-HAM og 
HAM-SO i 3-6 minutter.

Trinn 6 – blomsten: Stopp ved Mooladhara, 
si til deg selv: «Mooladhara, Mooladhara, 
Mooladhara» og pust vanlig. Sitt stille og 
opplev hele kroppen. Forestill deg at du holder 
en blomst i den ene hånden. Se for deg at du 
fører blomsten opp til Mooladhara chakra. 
I det øyeblikket blomsten får kontakt med 
Mooladhara er det som om Mooladhara chakra 
åpner seg – som en blomst. Før blomsten inn 
til Swadisthana chakra. Idet blomsten berører 

chakraet, har du en følelse av at chakraet 
åpner seg. Fortsett oppover: blomsten rører 
ved Manipura og chakraet åpner seg, blomsten 
får kontakt med Anahata chakra slik at det 
åpner seg. Vishuddhi chakra åpner seg ved 
kontakten med blomsten, Agya åpner seg, 
Bindu åpner seg, og når blomsten får kontakt 
med Sahasrara chakra, er det som om hele 
toppen av hodet åpner seg som en blomst. 
Fortsett nedover fra Sahasrara til Bindu, til 
Agya, til Vishuddhi, Anahata, Manipura, 
Swadisthana og til sist Mooladhara. Ikke dvel 
for lenge ved hvert chakra. Med én gang du får 
en fornemmelse av utvidelse går du videre til 
neste chakra. Fortsett opp og ned noen ganger. 
Trinn 7 – Det indre rommet: Vend 
tilbake til opplevelsen av hele kroppen. 
Hele kroppen... Øyebrynsenteret... bakover, 
innover... Det indre rommet. Jeg er dette 
rommet, hvilende i meg selv. 
 Fortsett i rundt 5 minutter. Få deretter god 
kontakt med omgivelsene, åpne øynene og 
beveg kroppen.
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MedItasjonen ajapa japa

Hele meditasjonen Ajapa japa
Yoga nidra – dybdeavspenning:
Gjør en lang Yoga nidra – dybdeavspenning 
– før meditasjonen. Du finner dem på Spotify 
eller Apple Music.

Sett deg til rette i en god meditasjonsstilling.
Ryggen er rett, øynene er lukket, og malaen 
hviler på kneet.

Trinn 1-4 – mala: Bruk malaen og gjenta de 
fire første trinnene med alle de 108 pustene. Når 
du er ferdig, slipper du malaen, slapper av tun-
gen og sitter helt stille i meditasjonsstillingen.

Trinn 5 – balansen: Fortsett avslappet og 
mer stille med Meditativ pust opp og ned i 
passasjen mellom Mooladhara og Agya chakra. 
Meditere på balansen mellom SO-HAM og 
HAM-SO i 3-6 minutter.

Trinn 6 – blomsten: Stopp ved Mooladhara, 
si til deg selv: «Mooladhara, Mooladhara, 
Mooladhara» og pust vanlig. Sitt helt stille. 
Opplev hele kroppen og forestill deg at du 
holder en blomst i den ene hånden. Se for 
deg at du fører blomsten opp til Mooladhara 
chakra. I det øyeblikket blomsten får kontakt 
med Mooladhara er det som om Mooladhara 
chakra åpner seg opp – som en blomst. Før 
blomsten inn til Swadisthana chakra. Idet 
blomsten berører chakraet, har du en følelse av 
at chakraet åpner seg opp. Fortsett oppover: 
blomsten rører ved Manipura og chakraet 
åpner seg, blomsten får kontakt med Anahata 
chakra slik at det åpner seg. Vishuddhi chakra 
åpner seg ved kontakten med blomsten, Agya 
åpner seg, Bindu åpner seg og når blomsten får 
kontakt med Sahasrara chakra er det som om 
hele toppen av hodet åpner seg som en blomst. 
Fortsett nedover fra Sahasrara til Bindu til 
Agya til Vishuddhi, Anahata, Manipura, 

Swadisthana og til sist Mooladhara. Ikke dvel 
for lenge ved hvert chakra. Med én gang du får 
en fornemmelse av utvidelse går du videre til 
neste chakra. Fortsett opp og ned noen ganger.  

Trinn 7 – det indre rommet: Vend 
tilbake til opplevelsen av hele kroppen. 
Hele kroppen... Øyebrynsenteret... bakover, 
innover... Det indre rommet.

Trinn 8 – det psykiske symbolet: Bli 
bevisst om at det er mørkt rundt deg. Foran, 
bak, oppover og nedover – utover i alle 
retninger... Et ugjennomtrengelig mørke – 
som en mørk natt. Forestill deg at skyene 
plutselig forsvinner og det dukker opp et 
enkelt punkt av lys, som en stjerne langt 
borte. Se nærmere på dette punktet av lys. 
Det er som om det tar form av ditt psykiske 
symbol. Det psykiske symbolet kan være en 
trekant på spissen, to trekanter som dekker 
hverandre som en sekskantet stjerne, et gylden 
egg... Ikke bestem deg for et psykisk symbol, 
men ta det som kommer. Det er ditt psykiske 
symbol! Samle oppmerksomhen om det, bli 
ett med det. Du praktiserer Tratak (s. 66) på 
det psykiske symbolet og bruker det som et 
«transportmiddel» til å gå enda dypere inn 
i den meditative tilstanden der kroppen og 
pusten ikke lenger kan følge deg.

Fortsett i rundt 5 minutter. Få deretter god 
kontakt med omgivelsene, åpne øynene og 
beveg kroppen.

Hari Om tat sat

Ajapa japa – trinn 1-8

Lydfil med Yoga 
nidra (vekking av 

chakraene) av Bjarke

SPOTIFY

Lydfiler med 
forskjellige Yoga 

nidra av Peo

SPOTIFY

Lydfil med Oplev 
yoga nidra av Swami 

Janakananda

SPOTIFY

https://open.spotify.com/album/6Y7ScB4vZydjFuUsWrDTUt
https://open.spotify.com/album/64yUhr6VYZSrUENWNETnZ3
https://open.spotify.com/track/709ZZHM4EWbSNTkPVyYwzZ?si=a4a6520ecfd44ac6
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Meditasjonen Ajapa japa
oversIkt

Trinn 1:  11 runder  (Meditativ pust uten Tungeholdning)
  Innånding:  luft fra Mooladhara til Agya.
   (Holde pusten inne: Agya, Agya, Agya - ned).
  Utånding:  Harmonisk OM-sang fra Agya til Mooladhara.
   (Holde pusten ute: Mooladhara, Mooladhara, Mooladhara – skift, opp).
Trinn 2: 33 runder  (Meditativ pust med Tungeholdning)
  Innånding:  luft fra Mooladhara til Agya.
   (Holde pusten inne: Agya, Agya, Agya - ned).
  Utånding:  luft fra Agya til Mooladhara.
   (Holde pusten ute: Mooladhara, Mooladhara, Mooladhara – skift, opp).
Trinn 3: 32 runder  (Meditativ pust med Tungeholdning)
  Innånding:  SO fra Mooladhara til Agya.
   (Holde pusten inne i rundt 3 sekunder).
  Utånding:  HAM fra Agya til Mooladhara.
   (Holde pusten ute: Mooladhara, Mooladhara, Mooladhara – skift, opp).
Trinn 4: 32 runder  (Meditativ pust med Tungeholdning)
  Utånding:  HAM fra Agya til Mooladhara.
   (Holde pusten ute i rundt 3 sekunder).
  Innånding:  SO fra Mooladhara til Agya.
   (Holde pusten inne: Agya, Agya, Agya - skift, ned).
Trinn 5: 3-6 minutter
   Balansen mellom SO-HAM-SO-HAM-SO-HAM-SO-HAM ...
   (svakere og svakere Meditativ pust)
Trinn 6: 3-6 minutter
   Blomsten åpner chakraene, opp, ned, opp, ned ...
Trinn 7: 3-6 minutter
   Det indre rommet
   Konsentrer eventuelt på øyebrynsenteret, synk bakover  

 og bli bevisst Det indre rommet.
Trinn 8:   Det psykiske symbolet

Om Tat Sat

Meditasjonen er et forløp som kan vare mellom en halv og to timer.
En kort versjon vil være å bruke de første 11 perlene på hvert av trinnene 1-4.



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 nikraften, 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 978-82-996887-5-8

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.


