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Kapittel 1

Naturligvis kan du følge opp praksisen din
med instruksjoner og veiledning fra bøker,
og derved bli inspirert av andres opplevelser,
men teoretisk viten alene er ingenting verd.
Meditasjon og yoga er noe
du gjør.
Hva nytter det å uttale seg
om noe du har lest?
Nei, hvordan virker det på deg?!

Yoga...
Yoga er et gammelt sanskritord. Det betyr
forening eller enhet – et helt menneske i
overensstemmelse med seg selv, i motsetning
til et splittet menneske.
Når du vil lære yoga tror du kanskje at
du skal sette deg inn i ﬁlosoﬁ og lære nye
fremmedord. Men ﬁlosoﬁ og den viten du får
ved å lese, er kun en annenhåndsviten som
ikke har noe å gjøre med selve yogaen.
Yoga er i sitt vesen et håndgripelig og
praktisk system som du kan bruke i din vekst
som menneske.
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Kun ved å bruke de forskjellige øvelsene og
meditasjonene kan du oppnå en virkning. Det
gir innsikt og inspirerer deg til å fortsette.
Mange tror at yoga betyr at man må slutte
med å gjøre som man pleier, at man må
endre sine spise- og drikkevaner, og sist men
ikke minst, at man ikke kan ha et naturlig
seksualliv.
Tantra yoga sier: fortsett med å leve slik du
pleier. Bare føy til en ny vane – nemlig yoga.
Gjennom yoga utvides bevisstheten på en
harmonisk og naturlig måte. Når kroppen blir
sterk og smidig og sinnet rolig, så kan du se
livsmønsteret ditt, få overblikk, og først og
fremst bli i stand til å akseptere det du ser. Du
blir bevisst.
I denne aksepten ﬁnnes en ro, et grunnlag
for selvtillit og tilfredshet – en tilstand
som ikke er avhengig av en påtvunget eller
fryktsom „må/må ikke“-holdning eller av
likegyldighet. Det er en våken og medlevende
innstilling til hva du enn møter i livets
motsetninger.
Du forandrer ikke på deg selv, men du vokser
og blir bedre skikket til livet.

Kapittel 2

Hvorfor yoga og meditasjon?
Yoga og autoriteter

Du kan lese livet ditt vekk i bøker. Mye tid blir
brukt til å drømme, ﬁlosofere og bedømme. Å
lese om livet er som å gi en kjærlighetsroman
til sin elskede – å leve det er noe annet.
Allikevel er det bruk for veiledning.
Hvordan orienterer man seg?
Store deler av den yogalitteraturen som er
skrevet i de seneste århundrene har vært preget
av tanker som også har dominert andre deler
av samfunnslivet, især fra attenhundretallets
viktorianisme med alt hva den innebar.
Mange yogabøker speilte dessverre den
gang, og også i dag, en angst for å møte livet
og en uvitenhet om hva andre mennesker kan
forstå og bruke, og hva de har behov for. Livet
ble ofte pakket inn i regler og fordommer slik
at noen få mennesker som ikke evnet å slippe
sin egen angst, kunne opprettholde en religiøs
makt i et stivnet kaste- og samfunnssystem.
Ofte manglet en praktisk og virkelig
dyptgående erfaring med yoga og meditasjon.
Det går ikke an å gi fra seg denne viten om
yoga uten selv å ha anvendt og fordøyd den
ordentlig. Nå for tiden ser vi da også en mer
selvstendig stillingtagen vokse fram og løse
opp for det tidligere sneversyn.
Opprinnelig var yoga og meditasjon ikke
del av noe religiøst system, men hadde et
videre sikte. Målet er ikke å binde mennesket
i uvitenhet og fordommer, men å omforme og
utvikle den menneskelige bevissthet. Derved
skapes frie og selvstendige individer som gjør
sine egne erfaringer, utfyller sin plass og lever
med i livet på en individuell og ekte sosial måte.

Yoga og meditasjon må være en del av
hverdagen din i atskillige måneder for at du
overhodet kan danne deg en mening om det
– selv om du kanskje allerede fra begynnelsen
vil merke en velgjørende virkning.
Og hva angår livssynet ditt og meningene
dine om alt mulig, ja, det blir din egen sak.

Fellesarven

I India er yoga riktignok bevart i tantratradisjonen, men det er ikke noe spesielt
indisk ved å meditere eller bruke yoga.
Vi ﬁnner viten om meditasjon og lignende
metoder i så atskilte kulturer som hos de

amerikanske indianerne, i den gamle
nordiske kulturen, i Babylon og Rom, i
suﬁsmen (en levende arabisk tradisjon som
sies å stamme fra dervisjene i Egypt), i Kina
og naturligvis i India.
Pytagoras hadde en skole hvor han bl.a.
underviste i meditasjon, og den romerske
keiser Marcus Aurelius skrev en bok om
samme emne.
Før indianernes kultur i Nord-Amerika ble
ødelagt av de europeiske innvandrerne, var
det en del av deres kulturliv å bli innviet i
meditasjon.
Gjennom forskjellige metoder lærte man å
„speile seg selv“. Den unge indianer ﬁkk så
et nytt navn, som både for ham selv og andre
på en symbolsk måte uttrykte den spesielle
vei han måtte følge for å bli ett med seg selv.
På reiser i Mexico og Colombia har jeg
sett atskillige skulpturer som vitner om
bruken av yoga- og meditasjonsstillinger.
Fra vikingtiden har vi Osebergskipet i
Oslo. På dette skipet ﬁnnes et kar hvor

Vi har ikke bruk for bøker som kun snakker
om yoga og meditasjon. Hva vi ønsker er en
praktisk veiledning og innføring i metoder
og teknikker.
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lotusstillingen er inngravert i de to beslagene
som holder håndtaket. Det sies at det er av
irsk eller keltisk opprinnelse.
Debatten om ordets og tankens kraft – fra
suggesjon til mantra – er heller ikke et spesielt
asiatisk fenomen. I Norden har vi kilder som
vitner om en dyptgående kjennskap til slike
metoder og deres virkninger. I det ﬁnske eposet
eller folkediktet Kalevala ﬁnner vi begreper
som fødselsord, maktord, urord, opprinnelsesord.
I de nordiske folkevisene har vi runekunsten
– brukt som lyder og magiske tegn, som de
indiske mantraene (se også sitat s 113).
I det islandske håndskriftet Den eldre Edda,
står det for eksempel at Odin blant gudene også
kaltes Ome. Ordet om kan bety „lyd“ både på
islandsk, norsk og sanskrit. Den dag i dag ﬁnner
man i enkelte skandinaviske dialekter ordet om
i betydningen „konsentrert lyd“. I den indiske
tradisjon er tegnet  (om) symbolet på den
innerste opprinnelige lyd eller vibrasjon. Om
skrives ofte som aum i transkripsjonen til engelsk
for å vise en engelsk uttale av sanskritordet.
Denne lyden må ha vært verdenskjent. Den
forekommer i det jødiske amen (best kjent som
avslutning på en bønn, men det brukes [opprinnelig?] som om, der det repeteres i rituell
sang), i det egyptiske amon (i faraoenes navn,
f.eks. Tut-ank-amon) og i det islamske amin.
Det sies at man i Egypt og i Sør-Amerika (på
6

den originale LP-platen „Les ﬂûtes Indienne“)
ﬁnner ﬂøyter som frambringer samme lyd og
vibrasjon som når man synger mantraet om.
Den viten som er bevart om de psykiske sentrene eller chakraene (vi kommer nærmere inn
på dem senere) er stadig levende hos Hopiindianerne. Da hollenderne, ifølge musikeren
Abdullah Ibrahim (Dollar Brand), første gang
satte sine ben på Sør-Afrikas jord, fant de folk
som mediterte. Dessverre var europeerne helt
uforstående overfor dette fenomenet.
Da den kristne sekt i Europa vokste seg
sterk og ble til en etablert kirke, begynte den
med en allvitende holdning å undertrykke
annerledes tenkende, ikke minst blant sine
egne – og det gjør den min santen den dag i
dag – så lærdom av denne art måtte gis videre
i hemmelige selskaper.
Der ﬁnnes likevel en kristen meditasjonstradisjon, både i visse katolske klostre og især
i den russisk-ortodokse kirke.
Av alt dette kan man slutte at vi har å gjøre
med en fellesmenneskelig arv.
Yoga, tantra og meditasjon er vitenskapen om
menneskets kropp, sinn og psyke. Den inneholder konkrete anvisninger på hvordan fysiske
og mentale hemninger kan slippes. Utviklingen
viser oss at mennesket i dag gjennom innsikt
og psykisk utvikling er beredt til mye som
tidligere generasjoner stilte seg nølende til.
Grunnene til å bruke denne viten er tydelige:

Utviklingen av kulturen
og den enkeltes forståelse

Den viten som vitenskapen i dag stiller til
rådighet, den holdningen som psykologien
anlegger overfor menneskets muligheter og den
utvikling som skjer på det kunstneriske og
tankemessige området, peker i retning av nye
verdier og en ny erkjennelse. Mennesket stiller
seg selv disse spørsmålene: Hvordan kommer
jeg i kontakt med mine egne muligheter? Hvordan blir jeg mer åpen i mitt forhold til andre?

Den tekniske utvikling

Ofte oppstår en konﬂikt mellom ønsket om indre
fred og styrke og evnen til å kunne leve med og

å delta i det menneskelige samfunn. Vi ønsker
å kunne klare enhver situasjon; å bevare indre
ro uansett hva som skjer omkring oss. Om vi
lykkes med det avhenger ofte av hvordan vi oppfatter vår omverden og hvordan vi bedømmer
den. Evner vi å leve i denne tiden med alle problemer og muligheter som ﬁnnes nettopp nå,
og i livets mangfoldighet bli en erfaring rikere?

Den psykiske utvikling

Når du blir bevisst om deg selv, når du åpner
deg og opplever alt med større følsomhet – så
må du kunne ta imot inntrykkene fra dine
omgivelser og oppleve dine egne tanker og
følelser – selv om disse kommer med stadig
stigende styrke.

Bevissthetens utvidelse

Mange som kommer ut for en utvidelse av
bevisstheten, enten spontant eller forårsaket
av sorg og sjokk, eller ved bruk av bestemte
stoffer, er ofte ikke forberedt på å klare slike
tilstander. Virkningene av dette kan være
mange og forskjellige for hver enkelt.
Bevisstheten utvides imidlertid i dag
naturlig på mange måter. Man lærer å utvikle
kroppsbevissthet – en øket opplevelse av ens
egen kropp og dens bevegelser, og man utvikler
evnen til å kunne tolerere tanker og oppleve
både sine egne og andre menneskers følelser.

Psykisk styrke

Gjennom yoga og meditasjon kan psykisk styrke
og balanse oppnås. Undersøkelser av pusteøvelser, fysiske stillinger og forskjellige
meditasjoner i laboratorier overalt i verden,
bekrefter holdbarheten av yogiens erfaringer.

Inspirasjonen og møtet med livet

Spenninger kan løses opp og depresjoner og
sløvhet kan forsvinne, men yoga og meditasjon
er ikke bare forebyggende og helbredende.
Det blir lettere å få nye ideer og du opplever
hverdagen din som klar og innholdsrik. Tantra
muliggjør at du bevisst kan møte hvert øyeblikk
og få et sterkt og deltagende forhold til livet.

Kapittel 3

Hvordan begynne?
Når behovet og interessen melder seg er
spørsmålet: Hvordan kommer jeg i gang?
Boken er skrevet både til deg som vil begynne
på egen hånd og til deg som allerede er i gang
og vil ha støtte og ytterligere veiledning.
Hvis du ikke har noen erfaring med yoga og
meditasjon, så gjør heller litt, men regelmessig
og med tålmodighet, istedenfor å kaste deg
uti det med store planer om å gjennomføre en
omfattende trening på urimelig kort tid.
Følg omhyggelig bokens instruksjoner,
ingenting er skrevet tilfeldig. Hvis det er noe
du er usikker på, så vend tilbake til det og
gjør øvelsene igjen etter instruksjonene. Gjør
det som om det var første gang, som om du
ennå ikke visste hvordan det skulle gjøres.
Bokens innhold gir seg selv – og i neste
kapittel beskriver jeg yogaens grunnleggende
egenskaper som en trinnvis utvikling.
Du vil bli kjent med forskjellige øvelser og
sammensetninger av øvelser. For å oppnå et
harmonisk resultat, så ta en ting om gangen.
Begynn med de første øvelsene og bli grundig
kjent med dem. Gjør dem regelmessig over tid
til du behersker dem og kan gjøre dem uten
anstrengelse eller rastløshet.
Følg bokens anvisninger og gå videre med
øvelsene som følger. En yogaøvelse er aldri
vanskelig dersom du behersker de foregående
øvelsene. Dette gjelder også meditasjon.
Bruk de forskjellige metodene! De utelukker
ikke hverandre, men gir deg forskjellige
innfallsvinkler til samme mål – til deg selv,
din egen ro og styrke.
I kapittel 13 skal vi igjen beskjeftige oss med
yoga og meditasjon i forhold til hverdagen. Men
la oss først oppleve hvordan øvelsene virker
og ﬁnne ut av den rette mengden – verken så
mye at det virker vanskelig og heller ikke så
lite at det ikke blir til noe. Og husk en ting:
Du gjør dette helt og holdent av egen lyst
og trang. Så hvorfor gå rundt med en dårlig
samvittighet hvis du ikke med en gang greide

å gjennomføre det du planla? Ta det med ro
og begynn igjen så snart lysten melder seg på
nytt til å styrke og utforske deg selv.

Betingelser

Er det noen særlige betingelser forbundet med
å meditere eller å bruke yoga? Ja, alminnelig
sunn fornuft og noen få regler om først å
gjøre yogastillingene eller pusteøvelsene 3-4
timer etter at du har spist et måltid, og heller
ikke rett etter sterk soling.
Hvis du vil ta en dusj, så gjør det før og
ikke etter øvelser og meditasjon.
Det er visse forholdsregler og visse
begrensninger ved bruken av enkelte øvelser,
men de beskrives der det er nødvendig.

Maten

Jeg blir ofte spurt om man må følge en
spesiell diett for å kunne bruke yoga.
Nei! Jeg føler meg vel når jeg ikke spiser
dyr eller dyreprodukter, men det er min
personlige smak og fornemmelse. Det er ikke
en betingelse. Å holde en bestemt diett er et
spørsmål for seg. Yoga kan du få noe ut av, og
meditere kan du også, uansett hva du spiser.
Et godt råd angående kosten: Spis ikke
for mye, spis ikke for lite. Hvis du engang
imellom ikke har lyst til å spise, så hopp over
måltidet. Man pleier å si at magen bør være
én kvart full om morgenen, tre kvart full midt
på dagen, og halvfull om kvelden. Og hvis
du opplever at en viss type mat gjør deg sløv
eller nervøs, så unngå den.
De viktigste forutsetningene er tålmodighet
og lyst til å fortsette. Senere vil virkningene av
øvelsene inspirere deg til å holde deg i gang.
Yoga og meditasjon styrker kroppen og
sinnet. Diett eller faste er kun et tillegg.
Yoga virker i seg selv.
7

Register og ordforklaringer
Ord på sanskrit er skrevet med kursiv.

absorpsjon, fordypelse - samadhi 12,

87, 104ff, 110ff, 116f, 118, 122
abstrakt - det aller ﬁneste - sukshma
105ff, 110
abstraksjon - se pratyahara
aforisme - konsentrert mening sutra 16, 81, 98
agama - tantra shastra - se
kildeskrifter
agni - se ﬂammen
agnisara - den som gir ilden næring/
forbrenningen 57
agochari mudra - se nasikagra drishti
ajapa japa - det som spontant gjentas el.
høres, egt. ikke gjentatt gjentagelse.
Navn på meditasjonsteknikk i
den tantriske Kriya yoga 114f
ajna chakra - chakra midt i hodet,
„det tredje“ el. „psykiske“ øye 15,
30, 56, 68, 75, 77, 83, 88, 95, 109
akasha - rom - eter, se chidakasha
og hridayakasha
aksjon og reaksjon, karma-loven 18, 113
- se også karma
aktiv tilstand - rajas - se guna
aller ﬁneste - se sukshma
amen, amin, amon 6
anahata chakra - hjertechakra 30, 67,
77, 95
ananda - uendelig glede, fryd,
lykksalighet 1, 2, 13, 23, 87, 118
antar kumbhaka, å holde pusten inne
49, 61, 62, 72, 77, 80, 81, 82, 83
antar mauna - indre stillhet, 8, 12, 18,
38, 97, 100ff, 112, 115, 116f, 118
antar trataka - indre konsentrasjon
105, 107, 108ff
anti-reumatiske øvelser pawanmuktasana 32ff
ardha matsyendrasana - halv ryggradsvridning 15, 77, 79
ardha padmasana - halv lotus 84
asana - yogastilling 8, 10, 14, 26ff,
92 - se også program
ashram - et åndelig verksted, et
miljø som støtter deg i å oppdage
deg selv 13, 23, 120
ashtanga namaskara - hilsen med 8
deler, fra sol, jeg hilser deg 30f

124

ashwa sanchalasana - rytterstilling,
del av sol, jeg hilser deg 30, 31
ashwini mudra - hoppen 67, 82
aspirant, elev - sadhaka 20, 23, 24
astralplanet - drømmeplanet, det
underbevisste 21, 117f
atman - den kollektive bevissthet,
det kosmiske jeg, 87, 110, 116ff
autoritet 5, 122
aum - en måte å skrive mantraet om
på - se om
avspenning 8, 26, 43, 58, 82, 94, 95,
99, 107, 108, 111f, 114 - se også
pratyahara
- dyp, yoga nidra 20, 63, 92, 99f, 122

bad 7, 43, 87, 90
bhajan - åndelig indisk sang 23
bahir kumbhaka - å holde pusten ute
30, 31, 47, 56, 57, 75, 81, 82, 83
bahir trataka - ytre konsentrasjon 14,
66, 105, 106ff
balansestilling - eka padasana egt.
enfotsstilling 47
bandha - se lås
basti - renselsesprosess av
tykktarmen 14
beslutning - sankalpa 8, 18, 20, 63, 118
betingelser for å bruke yoga og
meditasjon - se regler
bevissthet 14, 18f, 21, 27, 79, 87, 88,
90, 95, 97, 100, 105, 116ff,
122 - se også kropps- og
åndedrettsbevissthet
- klar - se meditasjon
- Shiva 20, 58
- total - se samadhi
- utvidelse av 4, 5, 6, 23, 87, 91
bevissthetens
- holdning - chin mudra 85
- rom - chidakasha 68, 115, 122
Bhairava Yamala, tantrisk skrift 58
bhairavi chakra - seksuelt ritual med
fast partner 91
bhakti - evnen til å gi seg hen,
hengivelse 14, 16f, 20, 21, 23, 89,
94, 97, 98, 101, 102, 113, 114, 122
bhakti yoga - hengivelsens yoga 14, 16f
bhastrika - smedens blåsebelg 49, 80
bhramari pranayama - humlen 62
bhrumadhya - øyenbrynssentret,

kontaktpunkt for ajna chakra
15, 56, 88, 95, 107, 108f, 115
- drishti - å se på øyenbrynssentret 30f, 40, 60, 66, 68, 77, 83
bhujangasana - kobraen 31, 54f, 78f
bija mantra - kjernestavelse - se mantra
bindu - punkt på toppen av bakhodet,
egt. dråpe el. punkt 68, 83, 95, 115
blåsebelgen
- smedens blåsebelg - bhastrika
49, (variasjon 2) 80
- som renser den fremre delen av
hjernen - kapalabhati 14, 56
brahmacharya - ordet brukes (mest i
Vesten) for sølibat, seksuelt
økonomisk levevis, spontan
avholdenhet, men betyr egt. å
være ett med helheten, å ikke
fortape seg i detaljer 67, 87, 94
broen - setuasana 52
buen - dhanurasana 78, 79
buklås - uddiyana bandha 56f, 75, 82f
bukstrekket - supta vajrasana 12, 75f, 98
bølgepusten 49
båten - naukasana 40, 41

cd - se „Oplev Yoga Nidra“
chakki chalana - kvernen 35
chakra - senter, hjul, sirkel, energivirvel - psykisk senter i
ryggraden 6, 13, 15f, 28, 30f, 42, 50,
56, 58, 59, 61, 66ff, 69ff, 81, 82f,
87ff, 92ff, 114
- rituelt - puja 86ff, 91
chaya upasana - meditasjon på ens
egen skygge 105
chidakasha - det indre rom, egt.
bevissthetens rom 68, 115, 122
chin mudra - bevissthetens holdning 85
dans 23
„de dype“ - program med holdninger
og låser, mudra og bandha 66, 79,
82f, 88
„det“ - tat 109, 118, 123
dhanurasana - buen 78f
dharana - se inspirert interesse og
konsentrasjon
dhauti - fordøyelseskanalens
renselsesprosesser 14
dhyana - se meditasjon
diamantstillingen - se vajrasana
diett 4, 7, 94, 121
dobbeltvinkelen - dwi konasana 51f

druta halasana - hurtigplog 52
drømmer 102, 105, 115, 117, 120ff
drømmeplanet/astralplanet - det
underbevisste 21, 117f
dualisme 20
Durga - indisk gudinne, symbol for
handlekraft 18
dwi konasana - dobbeltvinkelen 51f
dybdeavspenning - se yoga nidra
dyrenes avslapningsstilling 39
dødstille - shavasana 26, 31, 34, 57,
62, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 99

Eddaen, Den eldre - håndskrift fra

Island. Inneholder dikt nedskrevet
ca. år 1200. Handler bl.a. om
begivenheter i hvert fall tusen
år tilbake i tiden 6, 113
eka padasana - se balansestilling
elev - sadhaka - aspirant 20, 23f
energi
- beherskelse av - se pranayama
- felt 16, 79, 90, 92
- kraft - se kundalini yoga
- kunstig 121
- plan 116
- psykisk eller livsenergi - prana 11,
14ff, 34, 46, 50, 61, 66, 81, 83,
84f, 92ff, 106, 114
- seksuell 67, 85, 87, 90, 94
- shakti 20, 58, 61, 87ff
- strøm - se nadi
- viten om - se prana vidya
energiens kilde - se vishuddhi shuddi
enhet - forening - se yoga
eter - se akasha

fastholde i form - yan 22

ﬁn - sukshma 105ff, 110
ﬁsken - matsyasana 15, 74, 79
fjellstilling - parvatasana 30, 31
ﬂammen - agni - inngår i Stigen 68
fordypelse 58f, 69, 95, 103ff, 122
fordøyelseskanalens renselsesprosess dhauti 14
forening - se yoga
forestillinger, forventninger 8f, 16, 18,
20, 90, 92, 94, 97, 101, 111, 116,
118, 120
forholdsregler - se regler
form - rupa 21f, 94, 117f
- swarupa din egen form 111
forslag 8ff - se også forventninger og
samskara

forutsetninger 7, 20
frigjøre - trayate 20ff
førmeditasjonsstillinger 38f, 84, 85

Gheranda Samhita - tantrisk yoga-

kildeskrift 98
gjentagelse av mantra - japa 110, 113ff
- spontan - ajapa japa 38, 114f
glede - uendelig - se ananda
gresshoppen - shalabhasana 78f
guna - tre temperamenter/tilstander,
sattva, rajas, tamas 16, 20f
guru - lærer, egt. den som fjerner
uvitenhetens mørke 2, 20f, 23f,
87, 88, 90, 94, 115, 120

ha

- den fysiske aktive og kreative
siden av mennesket; egt. Solen,
14f - se også pingala nadi og
hatha yoga
hakelås - jalandhara bandha 56, 62,
80f, 82f
halasana - plogen 15, 52, 72f, 79
halv lotus - ardha padmasana 84
handlingen 9ff, 14, 16ff, 92, 120ff
handlingens lov - se karma
handlingens yoga - se karma yoga
hare, nakkestrekk og kobra i ett 54f
haren - shashankasana 42, 48, 54f
hasta utthanasana, to variasjoner
- armene strekkes 30, 31
- korsstilling 50
hatha yoga - opprinnelig bruktes
navnet kun om yogaens
renselsesprosesser,men nå står
det for ”fysisk yoga”. Å skape
harmoni mellom Solen ha
og Månen tha, mellom det
fysiske og det psykiske/mentale
er teorien bak hatha. Den
stemmer i dag bl.a. overens med
oppdagelsen av de to hjernehalvdelenes funksjoner 10, 14,
20, 56f, 66, 82, 106f
- se også prosess og swara yoga
hendene
- i armhulene - se padadirasana
- ved føttene - se padahastasana
- plassering i meditasjonsstilling 85 se også bilde 111
hengivelse - se bhakti
hengivelsens yoga - se bhakti yoga
hilsen, jeg hilser deg - namaskara
- med 8 deler - ashtanga namaskara

30f, stilling i sol, jeg hilser deg
- i sol, jeg hilser deg pranamasana 30, 31
- til Solen - surya namaskara 28ff
hjerterommet - hridayakasha 67
hoderulling 36f, 63
hodestående - shirshasana 47, 63, 69,
70f, 79
holde pusten inne - se antar kumbhaka
holde pusten ute - se bahir kumbhaka
holdning - mudra eller kroppsholdning, en stilling som
kroppen inntar for å gjenskape
sin sanne energiform, fri for
spenninger 66ff, 82f
- bevissthetens - chin mudra 85
- den store - maha mudra 83
- hoppens - ashwini mudra 67, 82
- intuisjonens - jnana mudra 85
- kråken - kaki mudra 68
- med bakoverbøyet tunge - khechari
mudra 49, 68, 80, 114
- tordenkilen - vajroli mudra 67, 82
- vannkrukken - tadagi mudra 67
- være som i mors liv - se yoni
mudra 83
- yoga - yoga mudra - foreneren
mellom kropp og bevissthet 27, 79
hridayakasha - hjerterommet 67
hugging 35
humlen - bhramari pranayama 62
hunden 40
hvilende i seg selv 12, 18, 97, 116 - se
også dhyana og samadhi

ida nadi

- månestrømmen,
mental, kald energi, en av de tre
store strømmene i ryggraden 15, 87;
se også tha, hatha, sushumna og
pingala nadi
indre - antar
- konsentrasjon - antar trataka 105ff
- stillhet - antar mauna, meditasjon
8, 12, 18, 38, 97, 100ff, 115, 116f
innvoller, renselse av - se basti og
nauli
ildens næring - forbrenning agnisara 57
initiering, innvielse 6, 86ff, 113f
innsiktsfull, klar tilstand - sattva, se
også guna, 16, 20f
inspirert interesse, konsentrasjon dharana - 12, 14, 16, 56, 59, 95,
104ff

jalandhara bandha - hakelås 56,

62, 80f, 82f
Janaka - utspring, kilde, fader; vis
konge i indisk mytologi, sies å
være opphav til Upanishaderne 1, 2
Janakananda, Swami - forfatter til
denne boken 1, 2 og omslag; se
fotograﬁene fra 1969 s 13, 1975
s 58ff og 69ff, 1985 s 123, 2004
baksiden;
se ananda og swami
japa - gjentagelse av et mantra - se
japa yoga
japa yoga - mantrameditasjon 110ff
jeg(et) 10, 12, 18f, 21, 87, 92, 97ff,
106, 116ff, 122
jivatman - det individuelle jeg, del av
det kosmiske jeg 87
jnana - innsikt, å kjenne seg selv 14,
18ff - se også jnana yoga
jnana mudra - intuisjonens holdning 85
jnana yoga - innebærer å kunne
skjelne den innerste identitet
fra alt annet, men også, all tings
sammenheng; innsikt gjennom
en utvidet bevissthet, 14, 18ff
jyeshthikasana - den beste stilling,
liggende på magen 50, 55, egt.
trestilling
jyotir dhyana - se meditasjon

kaki mudra - kråken 68
Kalevala, ﬁnsk epos nedskrevet i 1800tallet, inneholder metoder og beskriver begivenheter der noen
sannsynligvis er 7.000 år gamle, 6
Kali - indisk gudinne 18 - se tidsaldrer
kamelen - ushtrasana 61f
kandharasana - skulderstilling 46
kapalabhati - renselsesprosess, blåsebelgen (en måte å trekke
pusten på) som renser den
fremre delen av hjernen 14, 56
karma - består av det som ikke er
gjennomlevd bevisst - ubevisste
og underbevisste holdninger og
vaner (samskara) som setter oss i
samme situasjon igjen og igjen,
til de blir bevisste og uttømte 17f
karma yoga - handlingens yoga 14,
17f, 21, 120, 122
kassettbånd - se „Oplev Yoga Nidra“
kati chakrasana - midjedreining 51
katten - marjariasana 40

khechari mudra - en holdning der
tungen sentreres og bøyes bakover;
dette hindrer psykosomatiske
reaksjoner; egt. å ﬂytte seg
gjennom rommet 49, 68, 80, 114
kildeskrifter,
- tantriske, kalles agama og shastra
20; følgende siteres i boken:
Bhairava-Yamala 58;
Maha Nirvana Tantra 86f;
Vigyana Bhairava Tantra 89f
- yoga: Gheranda Samhita (tantrisk) 98
Rig Veda 24, Yoga Sutra 16, 81, 98
kirtan - mantrasang og musikk 23
kjernestavelse - bija mantra - se
mantra/lydstavelse
kjølende pust - shitali og shitkari
pranayama 56, 80
klar, lett tilstand - se sattva og guna
klassisk program, 50, det lange 69ff
- det korte 79
klovnen 46f, 56, 63, 70, 71
knutene løses - shakti bandha
- program 34, 58ff
- stilling 61
kobraen, slangestilling - bhujangasana 31, 54f, 78, 79
konsentrasjon - dharana - se
inspirert interesse
konfrontasjon 18, 116, 121
kongelig yoga - raja yoga, sinnets
yoga 14, 16, 20, 106, 115
konglekjertelen (corpus pineale) 56, 95
korsstilling - hasta utthanasana 50
kosmisk jeg, det - se atman
kraft - se også energi og mantra
- diagram - yantra 20ff, 88, 92, 94,
105, 118, samt illustrasjoner
rundt omkring i boken, f.eks. 19
- kundalini l4ff, 46, 58f, 87, 92ff
- ordets og tankens 6, 23
- shakti 20, 58, 61, 87ff
kriya - prosess 14, 115
kriya yoga - et dyptgående
meditasjonsforløp 14, 110, 115
krokodillen - makarasana 48
kropp 10f, 14, 26f, 32, 50
- bevissthet 6, 27, 42, 43, 59, 76, 79,
99f, 107, 110ff, 114, 116, 118
krystalluniverset 117f
kråkegang 38
kråken - kaki mudra 68
kumbhaka, antar og bahir - se holde
pusten inne og ute
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kundalini yoga - den yoga som vekker
eller aktiverer den psykiske
energien og de dermed
forbundne chakraene 14ff, 58f,
87, 92ff. Ikke å forveksle med en
forholdsvis ung bevegelse som
benytter seg av samme navn,
de har i deres undervisning og
utdannelse ikke mye å gøre med
det som opprinnelig er deﬁneret
som kundalini yoga.
kurmasana - skilpadden 48
kvinnelig urkraft - shakti 20, 58, 61, 87ff
kvernen - chakki chalana 35

likhita japa - å skrive mantra, fjerde

trinn i japa yoga 113f
lille yoga nidra - dybdeavspenning 99f, 122 - se også yoga nidra
livsenergi - se prana
livsholdning 63, 97
lotusstillingen - padmasana 6, 38, 71,
72, 74, 79, 84, 85
- halv - ardha padmasana 84
luftfrigørende stilling
- pawanmuktasana 42
lukt 11, 56, 87, 88, 95, 97f
lyd - nada 21f, 62, 68, 83, 95, 118
- yoga - nada yoga 22, 62, 68, 83 se også mantra
lærer - se guru
løven - simhasana 40, 60
lås, knute - bandha 58, 82f, 92
- hake - jalandhara bandha 56, 62,
80f, 82f
- rot - mula bandha 56, 62, 75, 80f, 82f
- den store - maha bandha 82f
- den som løser knutene - se shakti
bandha

madya - vin 86, 87, 88, 90

magelås - se buklås
magemassasje og renselsesprosess nauli 14, 57
maha bandha - den store låsen 82f
maha mudra - den store holdningen
83
Maha Nirvana Tantra - kildeskrift
86f
maithuna - seksuell forening mellom
mann og kvinne i rituelt
meditasjonsforløp 86ff
mandala - beskyttende sirkel eller
personlig yantra 115
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makarasana - krokodillen 48
manasika - mental gjentagelse av
mantra, 3. trinn i japa yoga, i
Vesten er en forenklet form blitt
utbredt av bevegelsen
„Transcendental Meditasjon“ 113
- se også mantra
manipura chakra - navlechakra 31,
42, 61, 67, 73f, 79, 83, 95, 114f
mantra - kraftfullt ord, stavelse eller
lyd 6, 21ff, 28, 30f, 87f, 92, 94f,
105, 110, 118
- gjentagelse - japa yoga 113f
- uttalt med stemmen - vaikhari 113
- hvisket eller formet taust med
leppene - upanshu 113
- mentalt - manasika 113
- skrevet - likhita 113
- som spontant gjentas eller høres,
ajapa japa 114f
marjariasana - katten 40
matsyasana - ﬁsken 15, 74, 79
mauna - stillhet, taushet 100f, 115
meditasjon - dhyana, klar oppmerksomhet i en dyp avspent tilstand 4,
5f, 7ff, 21ff, 38, 43, 48, 49, 58,
60, 68, 81, 82f, 84, 92ff, 97f, 104,
116ff, 121f;
- 1) på et grovt objekt - sthula dhyana;
- 2) på en form av lys - jyotir dhyana,
se også psykisk symbol; og på
- 3) det aller ﬁneste - sukshma
dhyana; 17, 22, 104ff, 110f, 122
- seksuell 86ff
- spontan 122
- teknikk 100ff, 107ff, 110ff, 122
meditasjonsstillinger 6, 10, 38f, 84f
midjedreining - kati chakrasana 51
Mookerjee, Ajit, (1915-1990)
forfatter; hans bøker har en høy
estetisk og kulturhistorisk verdi.
Hans samling av tantrisk kunst
ﬁnnes på det arkeologiske
museum i New Delhi.
Han hadde stor innﬂytelse på
sine samtidige, også vestlige
forfattere.
Hans første bok
Tantra Art (1966) ﬁkk
Swami Janakananda til å
oppsøke ham i Delhi i 1970.
Siden besøkte han ofte
Skandinavia. 87
mors livs holdning - yoni mudra 83

motstilling 26, 47, 69ff
mudra - se holdning
mula bandha - rotlås 56, 62, 80f, 82f
muladhara chakra - rotchakra 15,
30, 58, 59, 67, 74f, 82f, 87f, 95
muni - en som holder taushet 115
musikk 22, 23, 62
Møller, Poul Martin, dansk forfatter
1794-1838, hadde stor betydning
for Søren Kierkegård 92
månestrømmen - se ida nadi

nada - lyd 21f, 62, 68, 83, 95, 118
nada yoga - indre lydyoga 22, 62, 68, 83
nadi - organismens ﬁne energistrømmer 14f, 32, 66, 67, 81, 85, 87;
se også ida, pingala og
sushumna nadi
nadi shodan - vekselpusten, egt.
rensing av nadiene, se nadi;
skaper bedre balanse mellom de
to hjernehalvdelene 43, 49, 81
namaskara - „jeg hilser deg“ - se
hilsen
nasikagra drishti - å se konsentrert
på nesetippen 59, 65, 66, 68
naturlig åndedrett - se åndedrettsbevissthet
naturstilling, å sitte på huk - 35, 38
nauka sanchalana - roing 34, 58
naukasana - båten 40, 41
nauli - renselsesprosess, ved å rotere
magemuskulaturen 14, 57
navnet 21, 113, 118 - se også mantra
neseskylling - neti 14, 49, 56, 63, 106
nesetippen, se på - se nasikagra drishti
neti - se neseskylling
nullpunktet - se shavasana
objekt, konsentrasjon på, meditasjon

på - se meditasjon
om - det opprinnelige mantra, som
uttrykker den grunnleggende
vibrasjon i universet 6, 23, 30f, 95,
109, 113, 115, bilde på side 12
- se også aum
om tat sat - mantra, anvendes bl.a.
for bevisst å begynne eller
avslutte sine gjøremål/handlinger
egt. „om, det er“ 109, 118, 123;
se også tat og sat
omvendt stående stilling, eller
stillingen som vender strømmen
- viparita karani asana 73

„Oplev Yoga Nidra“ - cd eller kassettbånd med to dybdeavspenninger
63, 99, 100, 128
oppmerksomhet - se meditasjon
orgasme 90

padadirasana - med hendene i arm-

hulene, den åpner neseborene 59
padahastasana - hendene ved
føttene, en stilling i sol, jeg
hilser deg 30, 31
padmasana - se lotusstillingen
palmen - tadasana 47, 69, 71
parasympatiske nervesystem 14
parvatasana - fjellstillingen, stilling
i sol, jeg hilser deg 30, 31
paschimottanasana - ryggstrekket 12,
53, 69,74f, 77, 79, 98
Patanjali, Rishi - forfatter til Yoga
Sutra 16, 81, 98
pause - mellom øvelsene 27, 69 - se
også shavasana
pawanmuktasana
- luftfrigjørende stilling 42
- spennings- og luftfrigjørende
stillinger, program 32ff
perfekt stilling
- for menn - siddhasana 82f, 85
- for kvinner - siddha yoni asana 85
pinealkjertelen se konglekjerteln
pingala nadi - solstrømmen, fysisk
varm energi, en av tre
hovedstrømmer i ryggraden 15,
87 - se også ha, hatha,
sushumna, og ida nadi
plogen - halasana 15, 52, 72f, 79
prakriti - kropp, soma, materien 14,
20, 87
prana - psykisk-, vital- eller livsenergi 11, 14ff, 32, 34, 46, 50, 59,
61, 66, 81, 83, 84f, 92ff, 106, 114
prana vidya - viten om nadier og
prana i kroppen, en sterk
tantrisk helbredelsesmetode 11,
106, se nadi og prana
pranamasana - hilsen i sol, jeg
hilser deg 30, 31
pranayama - pusteøvelse, egt. bevisst
beherskelse av livsenergi eller
prana 11, 14, 26f, 32, 43, 47, 49, 60,
62, 66, 68, 80f, 82, 83, 84, 114, 122
pratyahara - abstraksjon, tilbaketrekning av sansene fra objektene 11f,
74f, 77, 94f, 97ff, 106, 111

prosess - kriya 14, 115
program - sammensetning av øvelser
7, 8, 11, 26ff, 32ff, 44ff, 50ff,
58ff, 63ff, 66ff, 69ff, 79, 82,107
122
psykisk
- energi - se prana
- passasje eller kanal 95, 114f - se
også nadi
- pust - se ujjayi pranayama
- rom, bevissthetens - se chidakasha
- senter - se chakra
- symbol 21f, 95, 105f, 115, 116, 118,
122
- åndedrett - se ujjayi pranayama
psykosomatisk - sammenspillet
mellom det fysiske og det
mentalt/følelsesmessige 10f, 14,
92 - se også khechari mudra
pumpen - se vaya nishkasana
punkt - se bindu
purusha - ånd, bevissthet 20, 87
pusteøvelse se pranayama
pust og bevegelse følges ad 28, 60

raja yoga - den kongelige yoga, dvs.

sinnets yoga 14, 16, 20, 106
rajas - den aktive tilstand - se guna
reaksjon, loven om - se karma
regler
- for pusteøvelser 43, 49, 81
- for ryggstrekk 75
- for yoga og meditasjon 7, 108, 121f
renselsesprosess - se hatha yoga, shat
karma el. kriya
Rig Veda - indisk skrift, en av
verdens eldste bøker 24
rishi - seer, vis mann,
- Patanjali 16, 81, 98
ritual,
- allment 21
- seksuelt, tantrisk - chakra puja 86ff
roing - nauka sanchalana 34, 58
rokke og rulle 41
rom, eter, akasha - ett av de fem
elementene, jord, vann, ild, luft
og eter (rom)
- bevissthetens, indre - chidakasha,
inngår i Stigen 68, 122
inngår i ajapa japa 115
- hjerte - hridayakasha 67
rotasjon av magemusklene - nauli 14, 57
rotlåsen - mellomkjøttslåsen - mula
bandha 56, 62, 80f, 82f

rupa - se form
ryggraden, ryggmargen 14f, 28, 30, 33, 42,
46, 50ff, 58ff, 61, 67, 75ff, 87, 92, 95
ryggprogram, stillinger 50ff
ryggradsdreining, halv - ardha
matsyendrasana 15, 77, 79
ryggstrekk - paschimottanasana 12, 53,
69, 74f, 77, 79, 98
- forberedende 53
rytterstilling - ashwa sanchalasana
30, 31

sadhaka - aspirant, elev 20, 23, 24
sadhana - den linje eller vei man følger
i arbeidet med seg selv, slik at
man kan leve i overensstemmelse
med sin bestemmelse 16, 20f, 23f
sahasrara chakra - det øverste chakra
i kroppen, omfatter hjerne, isse, hår
og feltet over hodet 58, 71, 87, 95
samadhi - hvilende i selvet, absorpsjon
12, 87, 104ff, 110ff, 116f, 118, 122
samleie - maithuna 86ff
samskara - underbevisste inntrykk,
tendenser og vanemønstre 8ff, 120ff
samtale og samvær - satsang 23
sang 23
sankalpa - beslutning 8, 18, 20, 63,118
sanskrit - språk som er nært beslektet
med den indoeuropeiske språkstammens opprinnelse. Det har den
mest perfekte overensstemmelse
mellom lyd og tegn. Grunnlaget
for den indiske mantralæren 4, 6,
14, 21, 32, 59, 66, 81, 92, 115
Saraswati
- muse, kunnskapens, intuisjonens,
kunstens og musikkens gudinne
- en swamiorden 1, 2
sarvangasana – skulderstående, egt.
stillingen for hele kroppen 15,
72, 79
sat - væren, er 23, 109, 118, 123
satsang - samtale og samvær - å dele
med seg av kunnskapen om det å
være 22, 23
sattva - den klare tilstand, se guna
16, 20f
satya - det uforanderlige, den
dypeste sannhet, se Satyananda
Satyananda, Swami - Swami
Janakanandas guru - mellem 60og 80-årene fortaler for tantrisk
yoga og meditasjon 2, 13, 85, 115;

se fotograﬁer fra 1969 med
Swami Janakananda i Monghyr
side 13; samt fra midt i 50-årene
med hans guru Swami Sivananda
og Swami Chidananda i
Rishikesh side 24.
Se også satya
seksuell
- konfrontasjon, åpen opplevelse av
(tratak på) en partner 88
- lyst 88, 94
- maithuna - mann og kvinne
seksuelt forente i rituelt
meditasjonsforløp - chakra puja
67, 86ff
- problem 86f
- stillinger - tantra asana 87ff
- økonomi - se brahmacharya
senter - psykisk - se chakra
shakti - den kvinnelige urkraft 20,
58, 61, 87ff
shakti bandha - „den som løser knutene“
- program 58ff
- asana 61
- øvelser, 33 øvelse nr. 5, 34 nr. 14, 35
begge øvelser, 39 nr. 20, 61
shalabhasana - gresshoppen 78, 79
shambhavi mudra - se bhrumadhya
drishti
shashankasana - haren 42, 48, 54f
shat karma - seks renselsesprosesser
14 - se også kriya 115
shavasana - se dødstille
shirshasana - se hodestående
shitali pranayama - kjølende pust 80
shitkari pranayama - kjølende,
hvesende pust 80
shiva - den opplevende bevissthet 20,
58
siddhasana - den perfekte meditasjonsstilling for mannen 83, 85
siddha yoni asana - den perfekte meditasjonsstilling for kvinnen 85
siddha - et fullkomment vesen
siddhi - psykiske eller overnaturlige
evner 14f, 94f, 106
simhasana - løven 40, 60
sinnets tilbaketrekning - pratyahara
11f, 74f, 77, 94f, 97ff, 111
sirkel - chakra - ritual 86ff, 91
skilpadden - kurmasana 48
skjebne - ofte misforstått som
synonymt med karma 17f
skredderstilling - sukhasana 84

skulderstående - sarvangasana 15, 72, 79
skulderstilling - kandharasana 46
skyggemeditasjon - se chaya upasana
smedens blåsebelg - bhastrika 49, 80
so-ham/sa-ham, mantra 21, 87, 88,
115, 122
Sol - surya 105
- jeg hilser deg - surya namaskara
28ff, 70
- pusten - surya bheda 81
- strømmen - se pingala nadi
sommerfuglen 39
speilmeditasjon 105
spontan gjentagelse - se ajapa japa
spontan meditasjon 122
spontan pust og
spontant åndedrett - se åndedrettsbevissthet
spennings- og luftfrigjørende
stillinger - se pawanmuktasana
sthula - grov - se meditasjon
stigen - program av mudra 66ff
stillhet - taushet - se mauna
stilling - asana 8, 10, 14, 26ff, 92, se
også program
- motstilling 26, 47, 69ff
- tantra asana 86ff
stor holdning - maha mudra 83
stor lås - maha bandha 82f
strekk
- armene - hasta utthanasana 30f, 50
- magen (buken) - se supta vajrasana
- nakken 54f
- ryggen - se paschimottanasana
strøm - se nadi
stående svingende stilling - utthita
lolasana 47, 63
sukhasana - den lette stillingen 84
sukshma - det aller ﬁneste 105ff, 110f
supta vajrasana - bukstrekket (egt.
å sove i diamantstillingen)
12, 75f, 98
surya bheda - solpusten 81
surya namaskara - sol, jeg hilser
deg 28ff, 70
sushumna - den sentrale strømmen i
ryggsøylen, egt. „den direkte vei
hjem“ 14f, 58, 87
sutra - se aforisme
swadhisthana chakra - senteret bak
kjønnsdelene, egt. „ens
eget sted“ 30, 67, 75, 88, 95
swami - den som mestrer seg selv 1,
2, 13, 24, 85, 115

127

swara yoga - en yogaform hvor man
er oppmerksom på og påvirker
balansen mellom det mentale/
reseptive og det fysiske/kreative;
gjennom luftstrømmene i
henholdsvis høyre og venstre
nesebor kontakter man bl.a.
forholdet mellom de to
hjernehalvdelene 14f, 20
swarupa - ens egen innerste form 111
symboler 6, 14, 20ff, 88, 92, 95, 104ff,
115, 116ff, 122
sympatiske nervesystem 14
sølibat - se brahmacharya
søvnighet 94f, 112
søvnløshet 97f, 100, 122
søvnterskelen 112

tadagi mudra - vannkrukken 67

tadasana - palmen 47, 69, 71
tamas - den trege/sløve tilstanden se guna
tankeplanet - sinnet - manas 21, 116f
tanoti - å utvide 20
tantra - den tidløse vitenskapen om
mennesket, en tradisjon som inneholder den viten som er uttrykt i
denne boken og mye mer 4, 5f, 13ff,
20ff, 58, 86ff, 105, 116, 120f
tantra asana - seksuelle stillinger
86ff
tantra shastra - se kildeskrifter
tarmskylling - dhauti 14
tat - „det“, i den utvidede betydningen
„alt dette“ 109, 118, 123
taus person - muni 115
taushet - stillhet - mauna 115
- indre - antar mauna, meditasjon 8,
12, 18, 38, 97, 100ff, 104, 112,
115, 116 118
Tayumanavar, tamilsk (sydindisk)
dikter fra 1700-tallet 16
temperament - se guna
terapi 21, 106
tha - menneskets mentale,
reﬂekterende side, egt. Månen
14f; se også ida nadi og hatha
tidsaldrer, Satya yuga „sannhetens
tidsalder“; Treta yuga; Dvapara
yuga; Kali yuga „mørkets tidsalder“. Blant hinduer diskuteres
det om vi fortsatt beﬁnner oss i
Kali yuga eller ca. 300 år inne i
den følgende Dvapara yuga.
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Tilsvarende tidsaldrer ﬁnnes i
egyptisk, gresk og romersk
mytologi, hvor f.eks. gullalderen
svarer til Satya yuga 87
tigeren - vyaghrasana 54
tinnitus, øresus 68
tomhet - bevissthet - shunya 56
tordenkilen - vajroli mudra 67, 82
transcendental meditasjon - en
bevegelse som sies å ha
„tilpasset“ mantra-meditasjon til
Vesten, baseret på det 3. trinn av
japa yoga, mental gjentakelse av
et personlig mantra 113
transcendere - å forlate en tilstand
og gå til en ﬁnere og mer
følsom tilstand 58, 111
tratak - intensiv konsentrasjon, og
renselsesprosess for øynene, egt.
uavbrutt skuen 14, 56, 63, 66, 105ff
trayate - å frigjøre 20ff
tredje øye - ajna chakra 15, 30, 56,
68, 75, 77, 83, 88, 95, 109
treg tilstand - se tamas
trekantstillinger - se trikonasana
trikonasana - trekantstillinger 44f, 50, 70
tungeholdning - se khechari mudra

uddiyana bandha - buklåsen 56f, 75, 82ff

ujjayi pranayama - psykisk pust 49, 68,
81, 88, 114f
ukjente punktet, det 115
underbevisstheten, astralplanet,
drømmeplanet 21, 117f
underbevisste inntrykk - se samskara
universalstillingen 48
upanshu - det andre trinnet i japa yoga,
man kan ikke høre mantraet,
men leppene rører seg 113
urkraft - shakti 20, 58, 61, 87ff
ushtrasana - kamelen 61f
utthita lolasana - stående svingende
stilling 47, 63
utvide - tanoti 20

vaikhari - det første trinn i japa yoga,
mantraet sies høyt 113

vajrasana - diamantstillingen, egt.

tordenkilestillingen 40, 42, 54ff,
58ff, 60, 76, 84
vajroli mudra - tordenkilen, holdning
67, 82
vannkrukken, holdning - tadagi
mudra 67

vayu nishkasana - pumpen, egt.
luftfrigjørende stilling 39
vekselpusten - se nadi shodan
verksted, åndelig - se ashram
vibrasjon 6, 21, 22, 23, 28, 62, 93, 94,
95, 105, 113, 118
vidya - kunnskap - se Prana vidya
Vigyana Bhairava Tantra - noen av de
første tantriske yogainstruksjonene
(ca. 4000 år gamle) som ble nedskrevet, det sies at guden Shiva gav
disse til sin kone Parvati 89, 90
vin - madya 86, 87, 88, 90
viparita karani - omvendt stående
stilling, egt. stillingen som snur
strømmen 73
vishuddhi chakra - halschakra egt.
renselses- eller transformasjonschakra 30f, 68, 72f, 78, 83, 95,
114f
vishuddhi shuddhi - egt. renselse av
vishuddhi chakra
- „energiens kilde“, en
forberedende meditasjon for
Ajapa japa og Kriya yoga 114f
visualisering 63, 104ff - se også
yoga nidra
vyaghrasana - tigeren 54

yan - å fastholde i en form 22
yantra - „kraftdiagram“, meditasjonssymbol 20ff, 88, 92, 94, 105,
117f - se også mandala
yoga - forening, enhet 4, 5, 8ff, 20,
27, 58, 87f, 121f
yoga nidra - dybdeavspenning 20,
63, 88, 92, 99f, 107, 122, 128
Yoga Sutra - aforismer om yoga, av
Rishi Patanjali. Det er den
grunnleggende teksten i
Raja yoga, den består av ﬁre
deler: Samadhi, Sadhana, Siddhi
(Vibhuti eller psykiske evner) og
Kaivalya (den frie tilstand) 16,
81, 98
yogaholdning - se yoga mudra
yogastilling - se asana
yogi - mann; yogini - kvinne;
en som har oppnådd harmonien
mellom oppleveren og det
opplevde; en innviet 6, 12, 15, 17f,
21, 22, 46, 81, 92, 105, 122
yogini chakra - seksuelt ritual med
en spontant valgt partner 91

yoni mudra - „som å være i mors liv“,
egt. moderskjødets holdning 83
ytre konsentrasjon - se bahir trataka
yuga - se tidsaldrer

øyeyoga

- beveg øynene i alle retninger 64
- fokusere 65
- hvile og gi øynene næring 65
- hvile og slappe av 66
- nå dypere 66
- program 63ff
- tratak 106
øyenbrynssentret - se bhrumadhya

ånd - purusha 20, 87

åndedrett - 11, 26f, 43, 49, 50, 54, 56,
80f, 112f
åndedrettsbevissthet 27, 76, 99ff, 102,
110, 112f
åndedrettsøvelse - se pranayama
årsaksplanet, det ubevisste 20ff, 116ff

Dersom du ønsker cd'er,
kassettbånd eller mer informasjon
om yoga- og meditasjonsmetoder
og kursopphold i Syd-Sverige,
Norge eller andre deler av verden,
så kontakt:
Skandinavisk Yoga og
Meditasjonsskole:
- Håå Kurssenter,
34013 Hamneda, Sverige.
Tlf. 0046 372 55063
- Floridaveien, 5307 Ask (Bergen)
Tlf. 56 15 15 00
- www.yoga.as

Hva er egentlig yoga og meditasjon?
Hva kan en tradisjon som har eksistert i
tusenvis av år tilby oss moderne mennesker?
Er det bare en slags gymnastikk – eller må
jeg legge om livsstilen min og bli asket eller
mystiker for å begynne med yoga?
I virkeligheten handler det om å få en ny vane – og med
den berøre og vekke alle delene av ditt vesen. Gjennom
å styrke din evne til avspenning og ved å holde energien
din på et høyt nivå, tilfører du tilværelsen din en helt
ny kvalitet.
Å bruke yoga kan bli en like så naturlig del av dagens
rutiner som å børste tennene – det er en form for
hygiene, men også mer enn det: Det er å skape en
sterk og smidig kropp og et fritt og kreativt sinn – og
å finne ro i seg selv.
Denne boken skiller seg ut fra andre: den bygger
bevisst på tantratradisjonen – det vil si at forfatteren
er mer interessert i at du oppnår praktiske resultater
enn å presentere filosofiske forklaringer og skape
romantiske forestillinger.
Tantra inneholder mange geniale yogametoder,
avspenninger og meditasjoner som du finner utførlig
beskrevet her i boken. Dessuten inneholder tantra
seksuelle ritualer, men det som noen i dag kaller
tantrasex er ofte så forvansket at det har mistet sitt
opprinnelige formål – nemlig å utvide bevisstheten og
styrke energien. I denne boken vil du stifte bekjentskap
med essensen av de tantriske ritualene – og litt etter
litt oppdager du den holdningen til livet som finnes
bak tantra.
Yoga, tantra og meditasjon i min hverdag er en av vår
tids mest utbredte yogabøker. Den kom først ut i Sverige
på Bonniers forlag. Den har siden blitt utgitt i Norge,
Danmark, England, Finland, Tyskland, Frankrike og
USA og er på vei i Romania, Polen og Russland. Denne
utgaven av boken er vesentlig utvidet i forhold til den
tidligere.

Swami Janakananda er født i København i 1939. Hans evne til å
gå til kilden og nå inn til det opprinnelige og ekte kommer til uttrykk
i alt han gjør. Yoga ble han kjent med allerede som barn. Som
ung søkte han den igjen. Under historiestudiene ved Københavns
Universitet vokste samtidig hans interesse for teater – og en intens
daglig pantomimetrening i en profesjonell gruppe der yoga var en del
av treningen, fikk ham til å se yogastillingene i et nytt lys. Klarheten
og den økte kreativiteten som de ga ham kom bl.a. til uttrykk i flere
teateroppsetninger og malerier.
Hans videre undersøkelser av yoga, spesielt pusteøvelsene som han
ble en mester i, gjorde at han brøt opp og reiste til India for å lære
avansert tantrisk meditasjon, bl.a. Kriya yoga, av sin lærer Swami
Satyananda. Her lot han seg innvie som swami i paramhamsaordenen Saraswati.
Swami Janakananda er grunnlegger og pedagogisk leder av
Skandinavisk yoga og meditasjonsskole (1970) og skribent i
yogatidsskriftet Bindu. Han har utdannet mange høyt kvalifiserte
yogalærere og er selv virksom på det internasjonale Håå kurssenter i
Småland i Sverige, avbrutt av undervisningsreiser over hele verden –
Europa, Australia, India, USA…

