
Søgen efter stilhed og indre ro bliver i højere og højere grad efterspurgt i en tid, 
hvor de fleste har en travl hverdag. når arbejde og fritid flyder sammen, og vi kan 
arbejde på alle døgnets timer, kan det være svært at finde ro og slappe af. Yoga 
og meditation kan være løsningen og vi giver dig her en guide, så du nemt kom-
mer i gang. Følg de nemme tips og øvelser og gør dem til en vane og du vil snart 
mærke, hvilken positiv påvirkning det har for dit velbefindende. god fornøjelse! 

af anne gertsen

YOga & 
meDitatiOn

Begynderens guide til

sundhed
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4. tag den med ro
slip tanken om, at målet med medita-
tion er at stoppe med at tænke. Hvis du 
går i gang med den dagsorden, vil du 
få en masse frustrationer. Oplevelsen af   
meditation er forskellig for hver enkelt. 
Pointen er ikke, ikke at tænke, det er at 
være opmærksom på dine tanker og 
lære at lade dem være.

1. Åndedræt
Sænk dit stress-niveau med den ældgamle metode: åndedrættet. Meditation 
med udgangspunkt i dit åndedræt kan hjælpe dig med at opnå større koncen-
tration og sjælefred, som du vil oplever spreder sig til resten af din tilværelse.  
De følgende tips vil få dig i gang. 

MeditAtioN 5 tips for BegyNdere

2. Start langSomt
hvis du gerne vil meditere, men føler, du ikke har tid,  så start med et minut  
om dagen. Mængden af   tid i sig selv er lidt irrelevant. nøglen er at starte med 
noget håndterbart og bygge videre på det. ingen kan virkelig sige, ”jeg kan 
ikke finde et eneste minut.”  Efter en uge, tilføj et minut, og bliv ved med at 
tilføje et minut hver uge. i løbet af 20 uger vil du blive siddende i 20 minutter, 
og i løbet af et år, næsten en time.

3. vær vedholdende
Meditation kræver, at man er vedholdende, om man vil det eller ej. Der vil 
være dage, hvor du bare ikke har lyst til det, men det er netop her, du bør 
komme i gang for at observere og arbejde med din modstand. Der er meget 
at lære i modstand. at meditere på samme tidspunkt hver dag, kan hjælpe 
med at gøre det til en fast rutine. 

5. mediter Sammen
At sidde med andre mediterende mindst 
en gang om ugen kan styrke din prak-
sis. der er noget støttende i en gruppes 
dynamik, der hjælper med at holde dig i 
miljøet. 
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Sted
Som udgangspunkt kan du meditere når som 
helst og hvor som helst. i starten er det dog vig-
tigt at have et fast sted, hvor du kan være alene. 
Vælg nogle rolige og behagelige omgivelser, hvor 
du kan sidde bekvemt og gerne har noget smukt 
at se på, når du åbner øjnene efter meditationen. 

meditationSStilling
når du vælger en meditationsstilling, er det afgørende, at den støtter 
din koncentration. Det er vigtigt, at du kan sidde så stille som mu-
ligt. Jo mindre din krop forstyrrer dig under meditationen, jo bedre 
forudsætninger har du for en vellykket meditation. nogle foretrækker 
at sidde komfortabelt i en stol med lukkede øjne, mens andre fore-
trækker at sidde på en pude i skrædder- eller lotusstilling. Men med 
mindre man er trænet i yoga eller vant til at sidde på denne måde, 
er det som regel bedre at sidde på en stol med fødderne på gulvet. 
Det væsentlige er, at du sidder så bekvemt som muligt med hoved 
oprejst og ryggen rank. 

Meditation på den naturlige vejrtrækning

1. Start med at være opmærksom på din krop og din umid-
delbare tilstand (et par minutter). Mærk, hvordan du har det i 
kroppen lige nu. hvis der er nogle områder, hvor du spænder, 
så lad disse områder slappe helt af. 

2. Tag nu en indre beslutning om at hengive dig fuldt ud til 
meditationen de næste 10-20 minutter. giv slip på alle daglig-
dagens bekymringer, spekulationer og gøremål og overgiv dig 
til det nuværende øjeblik. 

3. Tag 3-4 dybe vejrtrækninger. Lad derefter vejrvejrtræknin-
gen være naturlig uden at prøve at påvirke eller kontrollere 
den, men fortsæt uanstrengt med at følge vejrtrækningens 
egen rytme med din opmærksomhed. Lad opmærksomhe-
den hvilke på vejrtrækningen – maven, mellemgulvet eller 
brystkassen, der hæver og sænker sig ved ind- og udånding. 

4. hvis vejrtrækningen ændres af sig selv, så bare lad det ske. 
Slip dine forventninger og prøv ikke at få noget bestemt til at 
ske. Bliv ven med vejrtrækningen. 

5. når der kommer tanker, forskellige sindsstemninger eller 
andre former for mental aktivitet, så forsøg hverken at skubbe 
dem væk eller fastholde/forfølge dem. Forsøg ikke at kæmpe 
imod tankerne. Bare registrer dem og lad dem passere uden 
at gøre noget ved dem og bring blidt opmærksomheden tilba-
ge til vejrtrækningen, tilbage til nu og her. Lad vejrtrækningen 
fungere som et anker for din bevidsthed.

6. Efter ca. 15-20 minutter kommer du langsomt ud af medita-
tionen. Lad opmærksomheden gå ud i armene og hænderne. 
Lad opmærksomheden gå ned i benene og fødderne. Mærk 
benene og fødderne. Bliv siddende i 2-3 minutter med luk-
kede øjne og begynd langsomt at bevæge hænder og fødder. 

For mange mennesker kan det være en hjælp at føje et man-
tra til vejrtrækningen. Et mantra er et lydord, der benyttes som 
redskab til den indre fordybelse. Et relativt kendt mantra inden 
for yogatraditionen er lyden So ham. Det er et mantra, som 
let kan benyttes sammen med vejrtrækningen. Du kan prak-
tisere denne teknik i 15-30 minutter en eller to gange dagligt. 

sådan KoMMER DU i gang…

meditationSformer
Der findes adskillige forskellige meditationsfor-
mer, men til at starte med er meditation på den 
naturlige vejrtrækning velegnede til at komme i 
gang. 

Meditation på den naturlige vejrtrækning er en 
simpel meditationsteknik, som samtidig er kraft-
fuld som grundlæggende praksis. Teknikken går 
ud på at koncentrere sig om åndedrættets bevæ-
gelse i kroppen.

tid
Længden på din meditation kan i starten f. eks. være 10-15 minutter. 
når du føler dig fortrolig med at meditere, kan du udvide tiden. Det 
er afgørende at praktisere regelmæssigt og på fastlagte tidspunkter, 
for det er nemlig gennem en struktureret tilgang, at muligheden for 
fremskridt opstår. 
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4. tag pÅ retreat
For at kickstarte din yoga praksis, kan du 
tage på et yoga retreat. Ved midlertidigt 
at lægge alle distraktioner i dit normale 
liv på hylden,  vil du på bare to eller tre 
dage lære nok til at det kan gøre en stor 
forskel i  oplevelsen af din ugentlige 
yoga klasse.

1. bekymrer dig ikke om at være perfekt
Yoga nybegynder? Brug ikke tid på at bekymre dig om at være perfekt. Bare 
medbring din yogamåtte, dit håndklæde og lidt godt humør. Kursister, der 
går efter at gøre alt ”perfekt” er mindre tilbøjelige til at komme tilbage.

yogA 5 tips for BegyNdere

2. preS dig ikke
Pres dig ikke gennem dine yoga stillinger. Tilpas dine bevægelser så det 
svarer til dit niveau af styrke og udholdenhed, så du undgår skader og føler 
dig tryg i hver stilling.

3. forbind dig til Stillingen
Lad være med at bruge din tid på at tale til dig selv om, hvad du ikke kan gøre. 
Dette vil gøre din praksis til en dårlig oplevelse. Jo mere du forsøger at føle 
stillingen - at trække vejret ind i stillingen - jo bedre vil din oplevelse være.

5. vær Åben
Når du starter på et yoga hold, så husk 
at bevar et åbent sind. stil ind på dine 
egne uendelige muligheder. Og husk at 
drikke vand.
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Cat - Cowl
Cat-cow øvelsen er en god øvelse til at 
strække ryggen ud om morgenen. Denne 
øvelse åbner hele ryggen og startes op ved at 
du ligger på alle fire. Mens du stirrer op i loftet, 
bøjer du ryggen nedad mod gulvet, mens du 
trækker vejret ind. Kig herefter på din navle og 
bøj din ryg som en kat og ånd ud. Prøv at lav 
bevægelserne i et til to minutter.

downward dog
hvis du har set en hund strække sig, så ved du hvorfor denne øvelse har fået 
navnet downward dog. Dette er en standard øvelse, selv om ikke alle er i stand 
til at udføre den. Start med at stå på hænderne og knæene, med knæerne lige 
under din hofte og dine hænder placeret lidt længere fremme end dine skuldre. 
Pres bagud ved at løfte dine knæ fra gulvet samtidig med at du holder dine 
arme strakte og løft hoften op. Stræk 
hælene ned mod gulvet. Denne øvelse 
åbner bagsiden af din krop og giver god 
energi. Stillingen bør holdes fra 30 
sekunder til et minut.

sådan KoMMER DU i gang…
yogastillinger, kaldet asanas, er den basale fysiske del 
af yoga. selvom yoga er en form for øvelser for din 
krop, indeholder yoga meget mere end det. Ordet yoga 
kommer fra sanskrit og betyder forening. Forening af 
den individuelle sjæl og universets sjæl. Foreningen 
tager udgangspunkt i kroppen, hvor yoga giver kontrol 
over kroppen ved hjælp af nogle enkle øvelser og en 
særlig nasal åndedrætsteknik.

Nøgleordene for yoga er harmoni, balance og modera-
tion i alle aspekter af livet. Mange af os er tilbøjelige til 

alene at bruge hovedets ressourcer. Med yoga inddra-
ger man også kroppens intelligens, som resulterer i en 
stærk og sund kropsbevidsthed, der gør os i stand til at 
reagere på kroppens signaler. yoga virker på en gang 
afstressende og vitaliserende.

yoga kan dyrkes på alle tidspunkter af dagen, men 
yoga om morgenen er en fantastisk måde at vække din 
krop og få energien til at flyde. Vi har udvalgt disse otte 
yogaøvelser, som du kan indarbejde i en god morgen-
rutine, der kan laves derhjemme.

Let yoga program for begyndere

warrier one
Start med at stå ret op og ned og tag så dit venstre ben et skridt tilbage. Bøj 
højre knæ, så det er direkte over anklen og bøj din venstre fod en smule. hæv 
dine arme direkte over dig og stræk op i luften og se op. Denne yogastilling 
strækker ryggen og den nederste del af 
kroppen. Det kan være anstrengende for 
armene, som holdes højt i luften. hold 
stillingen i 30 sekunder til et minut, 
hvorefter stillingen gentages ved at vende 
ben positionen.  de for armene, som 
holdes højt i luften. hold stillingen i 30 
sekunder til et minut, hvorefter stillingen 
gentages ved at vende ben positionen. 
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tree poSethe
Denne stående yogastilling hjælper med at 
styrke din balanceevne og dine ben. For at 
udføre øvelsen, skal du stå lige op og ned på 
begge dine fødder. Så flytter du din vægt til 
højre fod, og løfter din venstre fod op til højre 
inderlår. hvis du ikke kan holde balancen med 
foden på låret, så prøv at løfte foden halvt så 
højt op, men undgå at sætte foden på knæet. 
hænderne er samlet som i bøn over brystet. 
Denne øvelse kræver balance og koncentra-
tion. Prøv at holde stillingen i op til et minut 
eller to og skift herefter til det andet ben. 

extended Side angle
Dette er også en stående yoga øvelse, der giver øget styrke, smidighed og 
kropsholdning. Denne øvelse er særdeles god til at strække siden af din krop og 
styrker dine ben. Uanset hvilken yoga øvelse man udfører, er det vigtigt at forstå, 
at yoga trækker energi indefra din krop. Fysiske bevægelser vækker kroppen. i 
denne øvelse er benene spredt som i Warrior two, men overkroppen er vendt 
sidelæns med den ene arm pegende mod 
loftet og med hovedet kiggende opad. når 
dit højre knæ er bøjet, har du din højre 
håndflade plantet på jorden ud for knæet, 
og din venstre arm løftet op, så der er en 
lige linje fra din venstre fod hele vejen op til 
din venstre arm. hold stillingen i omkring et 
minut og gentag så med den anden side.

Let yoga program for begyndere - fortsat

Seated twiStg
hvis du ønsker en rigtig god morgen udstrækning, så tag denne stilling med i din 
daglige yoga rutine. Dette er en af de få stillinger i grundtræningen, som giver 
rygsøjlen en rotation. Sid på hælene med samlede, bøjede ben. Lad sædet glide 
ud på gulvet til højre. Løft venstre ben over på 
den anden side af den højre fod. Foden 
placeres langs ydersiden af højre knæ. højre 
hæl presses ind mod sædet. hold rygsøjlen 
ret. Stræk armene ud til siden i skulderhøjde 
og drej til venstre. Venstre hånd placeres på 
gulvet bag ryggen. Drej så langt til venstre 
som muligt på en udånding. Drej hovedet og 
se ud over venstre skulder. 

warrier two
Warrier two ligner warrier one, men armene 
holdes ud til siden og hovedet peger fremad. 
Bøj i højre ben, så det er parallelt med gulvet, 
venstre ben er strakt og kroppen lodret. Som 
med alle yoga stillinger er åndedrættet en 
vigtig del af øvelsen. Uden vejrtrækning og 
meditation er yoga blot en udstræknings 
øvelse. Du kan køre en serie af strækøvelser 
igennem om morgenen på omkring 20 
minutter, eller du kan tilføje perioder med 
meditation, og du har en yoga-serie, der kan 
være en time eller mere.

Camel poSe
Camel Poses frigør energi i din hals, bryst og hjerte. Denne yogaøvelse er for de 
øvede og avancerede udøvere. Det er vigtigt at huske, at ikke alle kan lave hver 
yogastilling perfekt, men yoga kan tilpasses 
hver enkelt persons evne. For at udføre 
øvelsen skal du starte i knælende stilling. 
overkroppen bøjes gradvis bagud, indtil 
hænderne rører fodsålerne og hovedet er 
strakt helt bagud. hold stillingen i 30 
sekunder til et minut. For begyndere kan 
øvelse laves ved at sidde på knæ og strække 
overkroppen bagud, med hænderne hvilende 
på hofterne, indtil du føler et stræk i benene. 

sundhed
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