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YOGA



Velkommen til Balanzen

Livskraften er knyttet til sjelen vår, den unike delen 
av oss. Når vi lever i samsvar med vår livskraft vet 
vi hva meningen med våre liv er. Vi er trygge i oss 
selv, og har det overskudd vi trenger i hverdagen. 
Vi tør leve ut våre drømmer. Vi tør stå for noe, selv 
om andre er uenige. 

Hos de fleste vil noen av livets erfaringer fra opp-
veksten sette seg i kroppen. Ubearbeida kan slike 
erfaringer stenge for at du klarer å leve det livet 
du ønsker å leve. Blokkeringene kommer i form av 
sykdom og plager, mangel på energi eller indre 
usikkerhet som gjør at en ikke klarer å ta valg. 

Yoga gir økt livskraft og personlig utvikling. Her blir 
du gradvis blir kjent med deg selv, din indre kropp. 

Å bli kjent med seg selv er en forutsetning for å 
løse opp indre blokkeringer. Når livet setter seg i 
kroppen, er det økt kunnskap om vår egen kropp 
som hjelper oss videre. 

Vi må selv ta ansvar for vår egen healing prosess. 
Det er kun vi selv som kan endre dype mønstre 
i oss selv. Personlig utvikling skjer når vi lever i 
samsvar med oss selv. Når vi lever ut våre egne 
erfaringer.  

Takk for at du velger å bygge deg sterk gjen-
nom å delta på yoga ved Balanzen.

Hildur Vea, daglig leder. 



Myk som en katt, sterk som en bjørn 

Det er en misforståelse å tro at vi kun gjør yoga for 
å bli myke som katter og sterke som bjørner. Me-
ningen med yoga er først og fremst å bli hele som 
mennesker. Bli kjent med hele oss  selv, og utvikle 
vår indre kraft og styrke. 

Gjennom yoga utvikler en både kontroll av muskler 
og sinn. Vi lærer å lytte innover, og kommer da i 
kontakt med dypet av oss selv, sjelen vår. Vi lærer 
å meditere, finne indre ro. Vi lærer hvordan vi kan 
hente ut svar vi trenger fra dypet av oss selv. Men 
også hvordan vi kan bli medskaper i våre liv. Vi 
lærer å gjenkjenne det bevissthetsnivå hvor vår 
indre stemme kan høres.

Et vanlig liv består av livskriser. Yoga gir ingen 
beskyttelse mot slike hendelser. Men en person 
som står sterkt i seg selv, håndterer krisen på en 
raskere måte.

Yoga handler også om å leve bevisst. Over tid vil en 
automatisk leve slik at en styrker seg selv, og slutte 
med handlinger som svekker en selv. 

Gjennom yoga lærer en å ta i bruk hele sitt potensi-
ale. En lærer seg selv å kjenne slik at en vet:
• hvordan en kan hente ekstra krefter
• hvordan en kan styrke sin søvn 
• hvordan en kan oppnå indre fred 
• hvordan en kan finne frem til en indre glede.

Kort sagt yoga fremme styrke, utholdenhet, evne 
til å se klart, økt intuisjon, indre fred og glede.

Kan du puste, kan du lære yoga. 

Hildur Vea, daglig leder. 



På yoga lærer du: 
• pusteteknikker
• bevisst nærvær
• indre fokusering
• myke og effektive bevegelser
• meditasjon
• de fem tibetanske riter (fleste kurs) 

Kan du sitte på stol og puste kan du ha utbytte av 
yoga. 

Effekter av yoga: 
En studie fra Karolinska sykehuset (2013) viser at: 
Medisinsk yoga to ganger i uken i mer enn seks 
uker er den mest kostnadseffektive behandlingen 
mot rygglidelser. 

Våre kunder sier om erfaringer med yoga: 
• mer glad
• det virker
• mindre stiv
• sover bedre
• finner mer roen
• mer overskudd
• mindre smerter
• puster ned i magen 
• mer bevisst i hverdagen
• er mykere og rettere i ryggen
• ubehagelige undersøkelser gikk bedre
• ble ikke så kvalm når jeg gikk på cellegift 

Yoga er selvutvikling!

Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser
Vi er ulike, og derfor trenger vi ulike former for trening. Har du for mye stress i kroppen din trenger du ro.

En riktig treningsform gir glede og overskudd!
 





Det som er forskjellen mellom yoga og annen tren-
ing er bevisstheten om hva du gjør og hvordan 
dette kjennes i kroppen. Dette som kalles aware-
ness. Det å lytte til kroppen, finne egne grenser 
er en like viktig del av yogatreningen som selve 
øvelsene. 

På yoga er målet å synkronisere kroppens syste-
mer, slik at vi fungerer smidig som en helhet. Vår 
bevissthet, våre tankemønstre, våre følelser og vår 
fysiske kropp er en helhet. Blokkeringer gjør at 
energien ikke flyter fritt, noe som gir tankestress og 
spenninger i kroppen. 

Vi synkroniserer kroppens systemer med å bevisst 
bruke pusten i alle øvelser. Bevegelser gjøres synk-
ront med inn og utpust, vi bruker gjerne mantraet 
sat nam (betyr jeg er sann) på inn og ut pust for å 
kontrollere tanken. 

Mange opplever at bruk av mantra hjelper dem å 
finne ro når de skal sove, når de er hos tannlege, 
når de er på en ubehagelig undersøkelse. Den 
indre ro som en trener opp under en yogaøvelse, er 
en teknikk som en kan bruke i hverdagen. 

Gjennom yoga øker vi vår bevissthet om oss selv. 
Vi kommer gradvis i kontakt med dypet av oss selv. 
Noen kaller denne indre stemmen vår sjel. Andre 
kaller det for høyere Selv. Vi finner denne indre 
stemmen ved at vi trener oss opp til å bli vitne til 
våre kroppslige reaksjoner, våre tanker og våre 
følelser. 

Yoga skiller seg fra vanlig trening



Yoga er en spirituell form for trening fordi den 
samtidig forener vår fysiske kropp og vår bevisst-
het. Yoga hjelper oss derved til å forstå samspillet 
mellom vår livskraft og vår fysiske kropp. 

Yoga og spiritualitet må ikke forveksles med reli-
gion, hvor en knytter sin bevissthet til et trossys-
tem utenfor sin egen kropp. Spiritualitet er kropp-
slig. Det bygger på vår personlige erfaring med å 
møte oss selv, et møte som innebærer ubehag og 
smerte. 

Jo mer man forstår av samspillet mellom bevisst-
het og kropp, jo mer utvikles evnen til å se samme 
situasjon fra flere perspektiver samtidig. Denne 
utviklingen skjer gradvis når en blir kjent med sin 
kropp, og forstår sine plager i samsvar med levd liv. 

En slik forståelse kommer på plass idet man løser 
opp blokkeringen. Vi må leve det, for å forstå. Dette 
er en annen form for forståelse en den tankeba-
serte forståelse. 

Personlig utvikling forutsetter at det er tid for en 
selv i eget liv. Uten indre ro finner en ikke sin indre 
stemme. Yoga teknikker og øvelser hjelper oss til å 
finne frem til  indre ro, slik at vi kan møte oss selv. 

Yoga er en spirituell form for trening



Mange personer forbinder yoga med vanskelige 
posisjoner eller en person som sitter i lotus stilling. 
Sett utenfra kan dette stemme godt. Men det er 
den indre opplevelsen som er essensen med yoga. 

Yoga handler om å forstå deg selv. Kall det gjerne 
selvutvikling. I en yoga time lærer du å lytte inno-
ver. Jo mer stille yogaformen er, jo mer fokus har 
retningen på den indre verden. Vi trenger ro der-
som vi skal komme i kontakt med dypet i oss selv.  

Etter hvert som vi blir kjent med oss selv, med 
sjelen vår, tar en denne indre kunnskapen på alvor. 
Den indre visshet kan da bli styrende for de valg en 
tar. 

Awareness betyr å være oppmerksom. I en yoga-
time trener vi på å være oppmerksom. 

Vi trener på å være et vitne til vår egen kropp. Vi 
trener på å være som et videokamera, som regis-
trerer det som skjer uten at vi vurderer det. Dette er 
en viktig del av en yogatrening. 

Når yogalæreren sier lytt inn, betyr dette at du skal 
observere hva du selv blir oppmerksom på. Det 
kan være noe som skjer inni kroppen, det kan være 
tankerekker, det kan være en følelse, det kan være 
lyder i rommet. Uansett hvor din oppmerksomhet 
går er det ikke feil. Din jobb er å registrere dette. 

Gjennom økt awareness trener vi opp vår evne til å 
forstå vår egen kroppslige sannhet. 

Essensen med yoga er økt awareness





Reaksjoner på yoga
Yoga er virksomt. Det skaper bevegelse i kropp-
ens systemer. Yoga kan gi både positive og ube-
hagelige reaksjoner. 

Når spenninger slipper taket: 
Dette kan sette kjennes som varmebølger, spontan 
bevegelse kan oppstå, spontan utpust, skjelvinger 
kan også forekomme. Vi kan sukke, føle oss letta, 
føle oss trette og avslappa.  

Når energi i kroppen løsner (freeze reaksjoner): 
Dette kan kjennes som kvalme, svimmelhet. Det 
kan også kjennes som kald trekk, en bli kald ulike 
steder i kroppen. Helt ufarlig og går som regel raskt 
over. Blir du kvalm og svimmel under en øvelse, sitt 
rolig til det går over. 

Renselse: 
Noen kan oppleve at de får dårlig smak i munnen 
eller at de får influensasymptomer. 

Blir mer stressa av yoga:  
Når vi finner indre ro, vil det ubehag og den uro 
som er i kroppen komme frem. Det blir da vans-
kelig å slappe av. Noen tror at yoga gjør dem  mer 
stresset eller at yoga ikke passer for dem. Dette er 
ikke tilfelle. Det som skjer er en kommer i kontakt 
med sitt eget stress. Dette er første skritt på veien 
til å gi slipp på stresset, så her gjelder det å holde 
ut og ikke gi opp. 

Følelser: 
Yoga kan også trigge følelser. Noen kan gråte. 
Noen kan bli sinte, noen kan kjenne på uro. Dette 
er vanlige reaksjoner. Har du opplevd dem en 
gang, trenger du ikke oppleve dem mer. 

Egentlig er du heldig dersom du opplever reak-
sjoner på yoga, da dette er tegn på at din kropp 
jobber med å balansere seg selv. 



Forskning viser at livets stress er nært knyttet sam-
men med vårt nervesystem. Vanlige reaksjoner 
når noe er fastlåst i nervesystemet er anspenthet 
og anstrengt pust. Anspente muskler over tid gir 
smerter, spesielt i armer og skuldre eller hodepine. 

Vår oppmerksomhet blir også påvirket. Vi kan 
oppleve dårlig konsentrasjon og dårlig hukom-
melse. Dette skyldes ofte at en har indre uro og 
tankestress. Mange får søvnvansker, noen får angst. 
Dette kalles flykt og kjemp reaksjoner fordi de mo-
biliserer vårt aktive nervesystem. 

Noen ganger oppstår livssituasjoner som vi ikke vil 
skal skje. Vi klarer ikke akseptere at det som skjer – 
virkelig skjer. Dette kan føre til at noe blir fastlåst i 
det rolige nervesystemet. 

Vanlige tegn på problemer her er knyttet til ma-
gen og føttene, kalde hender og føtter. En kan 
oppleve seg svimmel og kvalm. Psyken påvirkes 
også. Mange sier de ikke får gjort det de ønsker. 
De står fast, mangler krefter, opplever avmakt og 
handlingslammelse i forhold til å hjelpe seg selv ut 
av situasjonen.  

Vi kan også oppleve en slitenhet som ikke forsvin-
ner selv om en sover hele natten og slapper av. 
Slike reaksjoner kalles ofte for freeze reaksjoner. 

Vi kan holde kroppslig ubehagelige reaksjoner 
borte fra oppmerksomheten i mange år. Men de 
forsvinner ikke selv om tiden går. Slike fastlåste 
stressreaksjoner vedvarer til vi løser dem opp. 

Når livet setter seg i kroppen
Når livet setter seg i kroppen får vi stressreaksjoner. Stressreaksjoner kan være tankestress, 
kroppslige reaksjoner og ubehagelige følelser. Disse reaksjonene forteller oss her er det noe. 



Kontaktinformasjon
 

Hildur Vea
456 62 118

hildur@balan-zen.no

Balanzen AS
Bleikmyrvegen 1
4276 Veavågen

Like ved veakrysset 

Balanzen tilbyr yoga, samtaler, kurs og workshops innenfor helse og selvutvikling. Les mer på:
 www.balan-zen.no

Besøk oss også på Facebook: www.facebook.com/balanzenas


