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Test av meditation i grupp

Sittandes på en matta i en lugn och avkopplande miljö finns jag.
Jag är inte ensam, för i rummet finns även ca en dussin andra människor,
Och framför denna grupp sitter en kvinna i lägre medelåldern som ska få oss att prova på
speciella övningar.

Övningen är en speciell yogaform, som jag nu så här i efterhand ej exakt kommer ihåg
namnet på. Ordet yoga är inte främmande för mig. Ej heller att utöva yoga. Men att det
finns 22 stycken huvudgrupper av yoga visste jag inte. Hur många undergrupper det sen
finns kunde ledaren inte svara på. Men denna dags yoga går under huvudnamnet
medicinsk yoga.

Min erfarenhet av yoga inför denna dag, var att yoga är att under kontrollerade och lugna
former inta en viss kroppslig position. Min erfarenhet som visst stämmer är att alla typer av
yoga går ut på att andas på ett speciellt sätt. Genom att andas på rätt sätt kommer sen
lugn och harmoni att kännas av utövaren. Men min tro att yoga alltid är långsamma
rörelser stämmer tydligen inte in på all yoga. Det fick jag erfara denna dag.

Rummet är ljust och enkelt inrett. två levande ljus som står uppställda intill ledaren som till
en början lockar mina blickar till sig. Det är ingen hemlighet att levande ljus skänker
betraktaren en lugnare sinnesstämning. Ur en liten bärbar stereo som också står uppställd
intill ledaren strömmar avkopplande toner ut. När ledaren inte pratar höjer hon volymen på
stereon och jag liksom mina medföljande vänner intar en lugnare andning.
Nu gick jag lite händelserna före eftersom när vi först kom in i rummet som finns i en
omgjord vanlig lägenhet så har vi redan tagit av oss skorna. gruppen är väntad, så på
golvet finns redan utlagda yogamattor och alla får från ett skåp hämta någon sorts dyna så
man lättare kan sitta med benen i kors. När gruppen väl var på plats i sittande ställning
presenterade ledaren sig.

Ledaren började med att informera om kroppens funktioner och hur yoga kan få människor
att må bättre. Vid en senare frågestund fick jag svar på frågan om vad yoga har hjälpt
människor med rent fysiskt. Ledaren berättade om en undersökning av en grupp
människor som fått en hjärtinfarkt. Undersökningen pågick under 2 år. Hälften av gruppen
fick hjälp med att andas på ett annat sätt genom yoga och den andra hälften fick ingen
hjälp alls. I den halvan av gruppen som fått hjälpt så hade ingen fått återfall av hjärtinfarkt.
Något annat intressant som gruppen fick reda på är att näsan hela tiden växlar mellan
vilken näsborre som har bäst fri luftväg. När man ska somna är den ena näsborren mest fri
från att vara täppt och morgonen efter så är det den andra näsborren som fungerar bäst.
För att detta ska fungera behöver du vakna av dig själv. Nåväl, eftersom tiden för denna
dags övning var 1 timme, vilket blev 1,30, så blev det en snabbgenomgång av
informationen.

Övningarna började. Alla övningar skulle genomföras samtidigt som man inte ska tänka på
någonting förutom på övningen, vilket kan vara väldigt svårt för en del. Eftersom detta var
första gången för att göra dessa övningar, så behövde jag då och då titta hur hon gjorde
rent fysiskt. Men när jag visste det kunde jag sen blunda, göra samma övning, samtidigt
som jag blundade och kunde koncentrera mig på de andra sakerna jag samtidigt skulle
göra; fokusera min inre blick på en punkt mellan och ovanför mina ögon. Hela tiden skulle
jag andas in och ut. Varje in- och utandning hade ett eget mantra som jag skulle tänka på.



Mantra är ett speciellt betydelselöst och tilldelat ord. Så sammanfattningsvis gör man en
övning, tänker inte på annat, samtidigt som man har den inre blicken fäst och tänker på
det tilldelade mantrat. Så jag vill inte skrämma upp dig så du inte provar denna sak. Men
ha inte för stora förhoppningar på att du direkt och utan hinder ska kunna genomföra
övningen galant. Om du gör samma övningar ofta så kan du dem senare utantill och
behöver inte titta på ledaren, utan kan koncentrera dig på de andra sakerna som du
samtidigt ska göra. Nåväl, alla övningar denna dag skedde antingen liggande eller
sittande. När dagen var slut tackade vi och gick hem. 

Just denna yoga är nog ingen jag
kommer fortsätta med. Jag är nöjd med dagen för att jag fick uppleva detta och övningarna
kändes positiva. Men mina nuvarande yogaövningar utövar jag på Nintendo Wii och
programmet "Fitnes +" och hittills har dom passat mig bäst.
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