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INLEDNING 
 

Den mångtusenåriga indiska traditionen som yoga representerar har idag blivit omåttligt 

populär och dess antal utövare ökar för varje dag överallt i världen. Världen med dess 

invånare bär ju likt yogan på egna förutsättningar, strukturer och förhållanden som påverkas 

av historien, samtiden såväl som framtiden. Att försöka förstå sig på hur yogan och världen 

idag med dess invånare förhåller sig till varandra blir till en spännande, utmanande och 

mångperspektivbetraktande undersökning. Inte minst då jag själv sedan ett par år tillbaka gjort 

detta angenäma möte med yogan och allt vad den innebär, blir ju yogans funktion, relation 

samt inverkan i dess utövares liv av högsta intresse att studera. Hur mötet mellan den gamla 

traditionen yoga och dess nutida utövare uppstår, befästs och vidare utvecklas i förhållande 

till varandra, blir till en hisnande upplevelse, erfarenhet och lärdom att ta del av. 

Min arbetshypotes under arbetet med denna undersökning var att yogautövare visst anser 

att de med yogans hjälp kan påverka och styra sin personlighet. Vidare var min gissning att de 

i allra högsta grad identifierar sig med yogan samt att de själva reflekterat över detta. Jag 

kunde dock inte säkert veta, så denna rapport redogör för vad jag funnit i min undersökning. 

Med denna undersökande rapport välkomnas Ni att delta under ett sådant unikt, oändligt 

spännande och ur många perspektiv reflekterbart möte; mötet mellan den gamla traditionen 

yoga och dess nutida utövare. Må vårt möte ske under all respekt, med gränslös öppenhet och 

i djupaste frid- Om shanti! 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt yoga kan påverka människors egen 

identitetsuppfattning. För att kunna undersöka mitt huvudsyfte kommer vidare följande 

frågeställningar att behandlas i rapporten: 

• Anser yogautövare att de med yogan kan påverka och förändra sin identitet? 

• Vad är yoga och hur ser den bakomliggande filosofin ut? 

• Hur kan man ur ett religionsvetenskapligt perspektiv förklara yogans eventuella 

identitetsskapande funktion? 

 

Bakgrund 
Då jag själv sedan flera år tillbaka haft ett brinnande och alltmer tilltagande intresse för yoga 

såväl som dess bakomliggande filosofi, innefattandes mer än bara det fysiska och praktiska 

utövandet, såg jag det som en ypperlig möjlighet och tillfälle att skriva min C- uppsats i 

religion inom detta ämne. Då jag studerat religion två terminer och är inne på min tredje har 
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jag vid åtskilliga tillfällen slagits av hur mycket religion, kultur och människors sätt att 

förhålla sig till detta idag såväl som bakåt och framåt i tiden har många intressanta och 

utforskningsbara sammankopplingar med yoga. Olika religioner, livsåskådningar och kulturer 

tycks ha många gemensamma referenspunkter och dessa tycker jag mig kunna finna inom 

yogafilosofin också. 

Min nyfikenhet, entusiasm och spänning att undersöka hur förhållandet mellan människors 

identitet och deras religion eller livsåskådning såväl som hur deras identitet och yogautövande 

hörde samman kom snart att vidgas ytterligare till att gälla även huruvida dessa förhållanden 

förhöll sig gentemot varandra; har människors förhållande till sin identitet något att göra med 

deras religion eller deras yogatutövande? Med denna bakgrund, i egenskap av religions-

studerande som vid ett flertal tillfällen reflekterat över religion, människan och identiteten, 

samt sen en tid tillbaka regelbunden yogautövande, där liknande frågeställningar väckts även i 

relation till yogan och den bakomliggande filosofin, bestämde jag mig för att i en C- uppsats 

utforska detta närmare. 

En yogaresa till Goa i Indien med möjlighet att fördjupa mina yogakunskaper både i 

praktiken såväl som i den teoretiska filosofin med föreläsningar kunde knappast ha kommit 

lägligare i tid än just denna termin då uppsatsen skulle skrivas. Sagt och gjort, jag bokade en 

plats till denna resa och genomförde, upplevde och reflekterade över yogan på plats. I Indien, 

tillsammans med ett 30- tal andra yogautövare av olika erfarenhets-, ålders- och 

bakgrundsvariationer kunde jag under två veckor observera, reflektera samt intervjua och höra 

de andras röster om hur yogan påverkade och hörde samman med identiteten. Mitt urval av 

intervjuade deltagare är baserat på erfarenheter, ålder och fördjupningsgrad av yoga. Jag vill 

att mina intervjuade deltagare skulle ha en så stor spridning så möjligt. Att få genomföra 

denna resa, och sammanfatta mina såväl som de andra deltagarnas erfarenheter som delvis 

utgör underlaget till min uppsats, var en oförglömlig och omvälvande upplevelse. 

 

Metod och material 
Då yogaresan ägde rum just under uppsatsskrivningen blev en självklar och naturlig del av 

metoden för insamlandet av fakta till denna undersökning att delta, intervjua samt observera 

och reflektera över det om sades och gjordes under resan. Yogaresan anordnades av en 

yogaskola i Stockholm och vände sig till yogainstuktörer, erfarna yogautövare samt på andra 

sätt yogaintresserade människor. Genom medverkan på alla undervisnings-, tränings- samt 

föreläsningstillfällen samt samtal på fritiden under vistelsen i Goa har jag insamlat en hel del 

material i from av intervjuer, iakttagelser och reflektioner. De iakttagelser, upplevelser och 

frågeställningar som dykt upp har jag antecknat, reflekterat kring samt i efterhand sökt vidare 
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referenser till i litteratur för att närmare utreda ämnet med teoretiskt stöd. Jag har emellertid 

valt att redovisa vissa delar i sparsam mängd i den redovisande delen av denna undersökning 

då detta behandlade rent yogatekniska delar som för undersökningens skull inte var relevanta. 

Att huvudsyftet undersöks och utreds var mitt huvudsakliga mål, inte att redovisa allt det yoga 

är och står för. Detta också för att undvika att undersökningen ska bli alltför subjektiv, 

begränsad och endast betraktad ur ett ”yogiskt” perspektiv, som ju delvis också är mitt eget. 

Jag har däremot valt att på ett mer organiserat och väldokumenterat sätt genomföra, anteckna 

samt redovisa för ett fåtal medresenärers olika svar och tankar kring de delfrågor som 

nämndes ovan till mitt huvudsyfte. Detta för att kunna jämföra yogautövarnas röster och 

tankar kring identitet och yoga med det som jag hittar i den litteratur om yogafilosofin som 

jag valt att redovisa. Urvalet av de yogaröster som hörts och redovisas i rapporten är baserat 

på ålder, erfarenhet av yogautövande samt intresse från deras sida att föra en diskussion kring 

och identitet. 

Jag har vidare valt att inte redovisa vare sig särskilt djupgående eller brett om de olika 

yogatraditionerna som existerar idag eller förekommit bakåt i tiden, detta med anledning av 

respekt och medvetenhet om områdets alltför stora vidd och perspektiv. Det skulle vara en 

egen undersökning i sig att redovisa för de många yogatraditionernas olika karaktärer och 

särdrag. Jag har däremot valt att kort fördjupa och redovisa för den speciella yogatraditionen 

ashtangayoga som jag och de övriga deltagarna utövade under resan till Indien, samt i korthet 

beskriva dess ursprung, bakomliggande filosofi och utbredning. 

Att vidare ställa den gamla traditionen som yoga innebär i relation till dels den kultur vi 

lever i här i väst idag, dels till individerna i vår kultur och deras eget perspektiv på dess 

inverkan på deras identitet samt hur detta kan ses i relation till varandra, kommer att 

diskuteras i undersökningens avslutande del. För att föra ett heltäckande sådant resonemang 

skulle emellertid en grundligare genomgång av de olika yogatraditionerna som existerar, en 

mer djupgående undersökning av yogautövarnas egen uppfattning av sin egen relation till 

yoga i förhållande till omgivande kulturen samt en bredare samtidsdiskussion krävas. Detta 

har av tids- och utrymmesskäl inte genomförts, men skulle eventuellt i en undersökning på D- 

nivå vara en fullt genomförbart. Jag anser dock att denna diskussion med fördel kan föras i 

mindre skala med utgångspunkt i min valda yogatradition samt vad man i relation till den, 

några utvalda utövare och omvärlden kan göra för iakttagelser samt dra för slutsatser. Att 

vidare föra detta resonemang och ställa det i förhållande till hur yogautövarna uppfattar sig 

själva och sin identitet är däremot högst relevant och genomförbart eftersom det är just denna 

yogatradition som de utövar, relaterar till och om så är fallet, identifierar sig med. 
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Litteratur 
Vad gäller mitt val av referenslitteratur kommer det tydligt att framgå hur litteratur som 

beskriver och förklarar yogatraditionen och dess bakomliggande filosofi dominerar. Detta 

fokuserande av litteratur har gjorts för att över huvudtaget kunna redogöra för vad yoga är, 

hur det utövas och den filosofi som föreligger denna tradition. Att föra en diskussion huruvida 

man identifierar och tycker sig påverkas av yogan skulle utan denna bakgrund vara 

ointressant, om inte helt omöjlig, då man först inte vet vad denna tradition innebär. Detta 

medför vidare att litteratur som beskriver och på andra sätt behandlar den särskilda 

yogatraditionen ashtangayoga varit nödvändig att ta hjälp av i rapporten eftersom det är denna 

tradition som de intervjuade yogautövarna förhållit sig till. Huruvida denna litteratur är 

objektiv, tillförlitlig eller på andra sätt allmänt accepterad och vedertagen är ovisst, men Petri 

Räisänens bok Kraften bakom yoga1 som använts huvudsakligen till dessa avsnitt ger en 

välstrukturerad, gedigen och omfattande bild av vad ashtangayogasystemet syftar till. Petri 

Räisänen är en hängiven elev till guru Sri K. Pattabhi Jois, västvärldens introducerare av 

ashtangayogan, och världskänd som lärare. Petri började med ashtangayoga i Helsingfors år 

1988 och under 1991-97 studerade han folkmedicin, undervisade i ashtangayoga och arbetade 

med naturterapi. 1998 grundade Petri Ashtangayoga Helsinki, och har sedan dess ägnat sig 

helt åt att undervisa ashtangayoga.2

Den övriga yogalitteraturen är vidare utvald och behandlad av mig i förhållande till de 

rekommendationer jag fått av erfarna instruktörer och bokhandlare. Vidare är detta just 

samma litteratur som de andra yogautövarna vänder sig till och tar del av i sina yogastudier, 

så det borde vara adekvat fakta ur det perspektivet. Litteraturen behandlar således det som 

yogautövarna själva förhåller sig till och eventuellt fördjupat sig i och därigenom eventuellt 

påverkats av. Ur det perspektivet blir valet av litteraturen högst aktuellt och befogat för 

utredandet i denna rapport. 

Vidare har mer populärvetenskaplig litteratur av författaren Deepak Chopra använts som 

också beskriver yoga och dess bakomliggande filosofi. Detta för att belysa, förklara och även 

redogöra för vad yogautövarna såväl som gemene man eventuellt skapat sig för bild, 

förståelse och blivit påverkad av då de stött på just denna lättillgängliga litteratur. Deepak 

Chopra är läkare, född och uppvuxen i Indien, men bor och arbetar numera i Kalifornien. Där 

driver han Chopra center for well being, ett centrum som tar emot folk för kurser i meditation 

och självläkande, för yoga och massage, allt enligt uråldriga ayurvediska metoder, men med 

                                                           
1 Räisänen, 2005:24. 
2 www.ashtangabook.com. 
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modifieringar av doktor Chopra. Nittio procent av sin arbetstid tillbringar Deepak Chopra på 

resande fot. Varje år ger han ut minst en bok som han sedan reser jorden runt och talar om.3

För rapportens huvudsyfte, att undersöka huruvida yogautövarna anser att de kan 

identifiera sig med eller påverka sin identitet med hjälp av yogan, är litteratur som de själva 

stött på eller blivit undervisad ifrån den intressanta. En diskussion kring huruvida vissa 

författare anpassat, ändrat och med bakomliggande kommersiella syften framställt sin syn på 

yoga för att sälja mer hör dock inte hemma i denna undersökning. En sådan jämförelse av 

synen på, framställandet av och vinklingen av yogan samt de bakomliggande syftena är 

förvisso intressant, spännande och fullt undersökningsbar. Dock kommer detta inte att 

behandlas i denna rapport av utrymmes-, tids- och grundläggande syftningsskäl. Möjligtvis 

skulle en sådan diskussion vara adekvat och genomförbar i en undersökning på D- nivå. 

Vidare har som tidigare beskrivits intervjuer och fältstudier genomförts för att ta del av, 

anteckna samt för att skapa en förståelse av hur yogautövarna förhåller och identifierar sig till 

sitt yogautövande. Då också jag själv deltog i samtliga yogaklasser och själv även utgör en del 

av det som undersökningen omfattar, hur yogan påverkar identitesskapandet hos utövaren, har 

jag emellertid valt att inte beskriva mina egna upplevelser eller erfarenheter närmare kring 

relationen mellan yogan och min identitet. Detta för att skapa ett mer objektivt och öppet 

förhållande till den undersökta relationen så möjligt. Däremot kan valet av källor, av 

intervjuade personer samt andra referenser vara en källa till subjektiv och aningen 

odistansierat förhållningssätt då dessa uteslutande har varit mina beslut. Men så föreligger väl 

i de flesta undersökningar och utredandeprocesser, att ett urval och en fokusering av metod 

och material måste ske för att undersökningen ska formas och genomföras alls. Att man sedan 

under processen med utredandet ständigt ifrågasätter, utvärderar och distanserar sig från sina 

källor, perspektiv och utgångspunkter säkerställer möjligen aningen att perspektiven eller 

resultatet av undersökningen inte blir för få eller snäva. 

 

Disposition 
Rapporten som redovisar denna undersökning är indelad i tre huvudmoment; inledning, 

redovisning och analys, diskussion och slutsats. I inledningsdelen beskrivs bakgrunden och 

tillkomsten för denna undersökning. Även huvudsyftet och frågeställningen presenteras med 

sina tillhörande delfrågeställningar. En kort redogörelse för val av metod samt dispositionens 

utformning anförs också i denna inledande del av rapporten. Rapportens andra del, 

redovisningen, kommer vidare att behandla tre perspektiv; det religionsvetenskapliga, det 

                                                           
3 Person, DN 2004-03-07. 
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yogiska och det individuella. Denna uppdelning i tre utgångspunkter för att på ett så 

problematiserat och utredande sätt så möjligt kunna besvara frågeställningarna. I den 

analyserande och slutsatsrubricerade delen diskuteras sedan dessa respektive tre perspektiv 

utifrån samtliga delfrågeställningar för att vidga och perspektivberika analysen så mycket så 

möjligt. Efter den analyserande diskussionen med slutsatser kommer en kortare 

sammanfattning där frågeställningarna besvaras och på ett kortfattat sätt presenteras. 

Avslutningsvis följer en källförteckning med källhänvisningar till samtliga muntliga såväl 

som skriftliga referenser. En bilaga med de frågeställningarna som diskuterades vid de 

muntliga intervjuerna följer allra sist i rapporten. 

Vidare förekommer det fortlöpande i rapporten ord och begrepp som markerats med kursiv 

stil. Detta för att uppmärksamma läsaren på främmande, svåra eller nya begrepp som kommer 

att förklaras. 

 

REDOVISNING 
Under redovisningsdelen av min undersökning kommer tre perspektiv att belysas och 

presenteras; det religionsvetenskapliga perspektivet, det yogiska perspektivet och det 

personliga perspektivet. Orsaken till denna indelning av tre perspektiv är att tydligare belysa 

syftet med frågeställningarna från olika perspektiv. Med detta är förhoppningen och tanken att 

kunna framföra en så nyanserad, fri och bred analys så möjligt. De olika perspektiven 

kommer vidare att presenteras under olika underrubriker vilket framgår i den redovisning som 

följer. 
 
Det religionsvetenskapliga perspektivet 
 
Behovet och uppkomsten av nya livsåskådningar 
 
De flesta människorna reflekterar någon gång under sitt liv över de fundamentala frågorna om 

vår tillvaro. Somliga reflekterar mer, andra mindre, men oavsett hur mycket vi funderar kring 

dessa frågor har vi alla en grundläggande uppfattning av dessa frågor. Denna uppfattning 

benämner Christer Sturmark i Tro och vetande 2.04 som livsåskådning. Författaren menar att 

globalisering, identitetsupplösning och otrygghet gör att allt fler söker sig tillbaka till 

tryggheten i de religiösa skrifternas absoluta sanningar som för många utgjort en sorts 

livsåskådning. På det sättet menar Sturmark att vi får en ökad fundamentalism inom alla 

religioner i stora delar av världen. Samme författare diskuterar å andra sidan även hur 

globaliseringens negativa effekter som otrygghet, rotlöshet och identitetskris, även skapar ett 

                                                           
4 Sturmark, 2007. 
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behov av att finna nya vägar såsom nyreligiösa och nyandliga rörelser samt i vidskepelser. Då 

inget är som förut och saker ständigt tycks vara i rörelse menar Sturmark att det för somliga 

blir lösningen att söka tryggheten i nyandlighetens ”varma luddighet”.5

Liselott Frisk diskuterar i sin bok Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt 

perspektiv6 begreppen religiositet och nyreligiositet. Författaren konstaterar att begreppet 

religiositet närmast kan förklaras som ett parapylbegrepp omslutandes flera olika begrepp, 

men som utifrån en given utgångspunkt ändå tar upp och behandlar existentiella frågor. Vad 

vidare gäller begreppet nyreligiositet menar samma författare att detta står i opposition till de 

satta och konventionella förställningarna kring religion eller livsåskådningar som redan finns i 

samhället. Ofta angränsar denna nyreligiositet till olika former av terapi eller personlig 

utveckling och många nya rörelser tar avstånd från just beteckningen religiositet. Istället 

menar Frisk att rörelserna hellre refererar till sig själva som upplysandes om ”kunskapens 

väg” eller genom att åberopa läran de står bakom som ”vetenskaplig”. Rörelserna vill ogärna 

förknippas med snäva trosföreställningar eller stela dogmer och utgör på det sättet en sorts 

polemik mot exempelvis kristendomen som ofta anses exemplifiera denna stelhet.7 Religion 

uppfattas i dessa nyreligiösa kretsar som ”blind tro” medan uppfattningen att vetenskapen är 

bäraren av det absolut ”sanna”.8

Frisk diskuterar hur kritik kan och också ofta riktas mot dessa nya rörelser och deras 

metoder att nå ut med sitt budskap. Anklagelser som att de kommersiellt säljer ut sig då 

avgifter för kurser, vägledning och föredrag ofta står för finansieringen är inte ovanliga. 

Författaren påminner om att vi dock inte ska glömma att vår statskyrka såväl som våra 

friskolor till stor del fortfarande är finansierade av skattepengar.9 Även Sturmark menar att vi 

lever i ett av världens rikaste och mest sekulariserade länder men ändå inte fullt ut klippt 

banden mellan staten och kyrkan. Mer än en kvarts miljon människor har lämnat svenska 

kyrkan sedan stat och kyrka separerades år 2000, men författaren framhåller hur kyrkan 

fortfarande har en privilegierad ställning i Sverige. För att redogöra för några av författarens 

exempel nämner denne kyrkans helt dominerande ställning inom begravningsverksamheten, 

den oproportionellt stora delen av rådgivning vid krissituationer som trossamfunden står för 

samt medias opartiska förhållningssätt till vad som sänds i TV och radio. Sturmark redogör 

för hur Radio och TV egentligen inte får upplåta sändningsutrymme till separata 

intresseorganisationer men ändå sänder program som sprider en religiös livsåskådning som 

                                                           
5 Sturmark, 2007:67. 
6 Frisk, 1998. 
7 Frisk, 1998:17. 
8 Sturmark, 2007. 
9 Frisk, 1998:20. 
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t.ex. gudstjänster varje söndag och alla större helger. Detta menar Sturmark kan tyckas strida 

mot den sekulariserade grundtanken då inga andra intresseorganisationer såsom politiska, 

fackliga, miljöorganisatoriska eller andra erbjuds samma möjlighet.10

 
Kännetecken hos den nya religiositeten eller livsåskådningen 
Den moderna vetenskapliga världsbilden har sedan 1600- talet gradvis vuxit fram, skilts från 

den kristna och fått en högre status. Idag uppfattas vetenskapen allmänt som den högsta källan 

till kunskap och åtnjuter många människors absoluta trovärdighet och tillförlitande.11 Många 

icke-kristna nyreligiösa rörelser återknyter ofta till den vetenskapliga världsbilden såväl som 

till modern fysik- och hjärnforskning. Ibland hävdas t.o.m. att den nya forskningen stödjer ett 

nytt slags religiositet eller en reviderad världsbild, även om vetenskapen ännu inte riktigt 

kunnat bekräfta detta. Gudsbilden i nyreligiösa sammanhang uttrycks ofta på ett sätt som 

anses harmonisera med en ”vetenskaplig” syn. Guden är sällan personlig utan snarare en 

princip eller en sorts energi med varierande namn som Varandet (TM), Universum (New Age) 

eller Tomhet (Osho- rörelsen). Det gudomliga psykologieras och identifieras vidare ofta på 

någon nivå med människans inre. Detta medför att Gud snarare identifieras med människans 

inre potential än som ett övermänskligt väsen. Detta menar Frisk mer ligger ”i tiden” och i vår 

kultur medan de äldre religionerna, som t.ex. kristendomen, hamnat mer ”ur tiden” då de har 

sina ursprung i andra tider. Ett exempel på detta är hur kristendomen hamnade i konflikt med 

darwinismen då den växte fram under 1800- talet.12 Detta problematiseras dock ytterligare av 

Sturmark som beskriver hur de gamla religiösa trosuppfattningarna än idag påverkar och styr 

vad om lär ut i skolorna i exempelvis USA. Så även om viss kunskap sägs vara vetenskapligt 

bevisad eller vissa teorier beprövade och fastslagna, är det för den sakens skull inte säkert att 

alla ansluter sig till dem.13

Betonandet av individen är något som Sturmark menar att vi kan se tydliga tendenser av i 

vår kultur och som även karaktäriserar de nyreligiösa såväl som nyandliga rörelserna. Den 

enskilde individens tankar, känslor och behov sätts i fokus och det självständiga, fria och 

individuella tänkandet åberopas av media, de maktinnehavade krafterna såväl som av de nya 

religiösa rörelserna som är på frammarsch.14 I nyreligiositeten uttrycks det ofta att människan 

har en potential självförverkligande förmåga som bör utvecklas. Vikten av att människan själv 

upplever att hon har denna potential inom sig betonas ofta och de personliga upplevelserna 

                                                           
10 Sturmark, 2007:267. 
11 Sturmark, 2007. 
12 Frisk, 1998:17. 
13 Sturmark, 2007. 
14 Sturmark, 2007. 
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inför detta faktum sätts i fokus. Individens frihet att själv välja vad denne vill tro på eller 

identifieras med uppfattas som viktigt och betraktas som ett centralt inslag i vår kultur. 

Den stora globaliseringsprocessen vi alla är en del av idag innebär att människor över hela 

världen kan göra sina röster hörda och konkurrera med sin kunskap och kompetens. Den 

enskilda individen spelar en större roll än någonsin förr då fler människor har allt större 

tillgång till information och kunskap. Fler människor bryr sig om världens tillstånd och ett allt 

större antal människor kan göra skillnad. Därför är viktigare än någonsin att medvetet och 

reflekterat välja sin egen livsåskådning. Detta då ”du spelar roll”.15

Typiska attityder gentemot kroppen i vår rådande kultur såväl som i de nyreligiösa 

rörelserna är att den uppfattas på ett positivt sätt. Den egna kroppen refereras inte sällan till 

som ”din egen borg” eller ”ditt heliga tempel” och ger associationerna till att man även kan 

använda den till att nå gudomlig insikt. I dessa sammanhang då kroppen och attityder kring 

denna sätts i fokus på olika sätt betonas också inom panteismen, tron på att det gudomliga 

manifesterar sig i naturen och världen. Människan uppmanas söka sig till naturen och stillhet 

för att där med sin kropp och sina sinnen för att erhålla gudomliga eller andliga upplevelser.16

 

Guds- och världsbilden i en nyreligiös tid och framtid 
Sturmark ställer sig frågan varför människor söker visshet och tilltro i olika religioner, 

nyandliga rörelser och vidskepelser. Författaren undrar varför människor tror på konstiga 

saker och besvarar själv sina funderingar med att hänvisa till globaliseringens negativa 

effekter som otrygghet, rotlöshet och identitetskris. Många människor känner sig otrygga i en 

alltmer globaliserad värld där allt ständigt är i kris och inget är som förr. Sturmark menar att 

det för somliga blir lösningen att söka trygghet i nyandlighetens ”varma luddighet”. 

Författaren menar att New Age har blivit välfärdssamhällets religion där 

”kvacksalveriverksamhet” som astrologi, feng shui, tarotkort, reikihealing, chakrabalansering 

och annan pseudovetenskap sprids i en aldrig sinande ström. Massmedias bidragande till 

denna spridning är inte obetydlig eller osynlig, tvärtom menar författaren att de understödjer 

och öppet sprider denna välfärdssjukdom. Många människor blir både lurade och utnyttjade 

med tragiska konsekvenser om följd. Ställda inför kritiken att det inte skulle finnas något stöd 

eller något som indikerar att dessa läror eller presentationer av den alternativa världsbilden 

skulle vara sann, hänvisar förespråkarna ofta till någon postmodernt inspirerad kritik av 

sanningsbegreppet. Detta går ut på att saker och ting varken är sanna eller osanna utan i 

                                                           
15 Sturmark, 2007:38. 
16 Frisk, 1997. 
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relation till olika personer eller olika kulturer. Det som kanske inte är sant för den ene kan 

likväl vara sant för den andre.17

Vi befinner oss i början av ett nytt århundrade som kan sägas präglas av en gigantiskt stor 

idékonflikt mellan den sekulära, humanistiska livsåskådningen och den religiösa, 

konservativa och dogmatiska synen på världen. Visst präglar denna idékonflikt i allt högre 

grad politiken men också vanliga människor i stora delar av världen. Krig, katastrofer såväl 

som forskning och nya upptäckter förhåller sig såväl som utgår från dessa idéprinciper vare 

sig vi är medvetna om det eller inte. Precis som vetenskapen inom de tekniska områdena 

behöver utforskas, utvecklas och förnyas då samtiden ställer nya krav på förbättring, 

effektivitet och produktion behöver också människorna ett adekvat, relevant och meningsfullt 

förhållande till sin Gud och sitt sätt att formulera sin kristna tro. Sally McFauge tar fasta på 

detta då hon med Nietzsches sätt att beskriva hur vi inte bara konstruerar de världar vi lever i, 

utan faktiskt också glömmer bort att det är just det vi gjort. Författaren diskuterar hur de 

föreställningsvärldar, de världsbilder i vilka vi lever en gång faktiskt var en värdefull 

måttstock för hur man skulle leva och vad som var viktigt. Men vidare hänvisar hon till den 

tyske filosofen Nietzsche då han säger att ”sanningar är illusioner som man glömt att de är 

illusioner; utslitna metaforer som inte längre har kraft att väcka våra sinnen, mynt vars 

framsida har suddats ut och därför inte har mer värde än en metallbit”.18 Författaren anser 

vidare att den ovanciterade filosofen ställer oss inför en utmaning som inte kan undvikas; att 

erkänna teologins konstruktiva karaktär samt att ansvara för hur den i framtiden kommer att 

se ut. McFauge nämner New Age som ett tydligt tecken på den allt mer sekulariserade kultur 

vi här i väst lever där de nyandliga rörelsernas otroligt framgångsrika frammarsch bara börjat. 

Även Frisk diskuterar hur nyreligiositeten och dess rörelser är här för att stanna i den 

svenska såväl som västerländska kulturen över huvudtaget. De nyreligiösa rörelserna breder 

ut sig över hela världen och kan betraktas som ett av globaliseringprocessens uttryck. 

Författaren spekulerar hur betoningen i framtiden kanske kommer att ligga på andra aspekter 

än de som vi idag kan se som tydliga gemensamma nämnare inom såsom hälsa, psykologi och 

individen. Dessa faktorer betonas starkt rent allmänt i vår kultur och författaren spekulerar 

ytterligare hur framtidens aspekter att fokusera på skulle kunna bli miljö och ekologi.19

 

                                                           
17 Sturmark, 2007. 
18 McFauge, 1994:22. 
19 Frisk, 1997:298. 
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Det yogiska perspektivet 
 
Yogans ursprung och utveckling 
I de heliga indiska skrifterna sägs det att yogans historia skulle vara lika lång som människans 

historia. Nyare forskning framhäver dock att yoga ska ha uppkommit ur spirituella 

strömningar på den Indiska halvön under de senaste fem tusen åren. Även om yoga som vi 

känner till den idag är resultatet av en komplex utveckling som pågått under minst fem tusen 

år var det enligt många forskare inte förrän 500 f. Kr. som den framträdde som en fullfjädrad 

och komplex tradition som påminner om den som bevarats tills idag.20

 

Yogans historia och äldsta skrifter 
De äldsta nedtecknade spåren av indisk kultur och yogisk aktivitet kan man finna i Vedas som 

är en samling av hymner och ritualer som är mer än 3000 år gamla. Den äldsta vediska yogan 

kretsar kring tankar om uppoffring som en väg till att förening av den synliga materiella 

världen med den osynliga, själsliga världen. För att kunna utöva dessa ritualer och hymner 

framgångsrikt var man tvungen att kunna fokusera sinnet under ganska lång tid. Än idag utgör 

detta grunden inom yoga; denna inre fokusering som ändamål för att höja den sinnliga och 

mänskliga förmågan. De vediska lärorna var under denna tid inte reserverade för en religiös 

elit, utan förmedlades till folket av vediska profeter, s.k. rishis, som nått insikt om livets 

ursprung och existens.21 Denna förklassiska yogaperiod sägs sträcka sig under 2000 år fram 

till andra århundradet e.Kr. och den mest centrala yogalitteraturen från denna period är 

Upanishaderna. Detta är en samling texter som kretsar kring metafysisk spekulation och 

anses, liksom Vedas, vara gåtfulla uppenbarelser. Till skillnad från de mer öppet folkliga 

riterna under den vediska perioden var Upanishaderna hemliga skrifter. Några av dessa 200 

gnostiska texter är direkt relaterade till yoga och handlar om fullkomlig samhörighet mellan 

alla ting. 

Yogan började nu sakta att finna sin form och dess hemliga läror spreds från lärare till 

elev, eller från guru till yogi, till skillnad från rishis till folkmassor som under den Vediska 

perioden. Tanken om ett individuellt tankesystem började ta form under den period som 

brukar kalla den klassiska yoga perioden. Den klassiska åttafaldiga yogan finns beskriven i 

verket Yoga Sutras av Patanjali och skrevs förmodligen kring 100-200 e.Kr. Patanjali brukar 

betraktas som yogans arkitekt eftersom han samlade och systematiserade den befintliga 

                                                           
20 Norberg, 2004. 
21 Räisänen, 2005:24. 
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22kunskapen om yoga och gav den en filosofisk form.  Yoga Sutras består och består av ca 200 

aforismer eller visdomsord där yoga presenteras på ett systematiserat och förståeligt sätt. 

Nästan alla seriösa yogautövare studerar någon gång detta verk och det har kommenterats 

åtskilliga gånger sedan det skrevs. Patanjali ansåg att varje individ är sammansatt av materia, 

prakriti, och en själ, purusha och att målet med yoga var att frigöra själen från materien för att 

återställa dess rena form. Detta brukar karaktäriseras som filosofisk dualism och anses vara 

anmärkningsvärt eftersom de flesta av de indiska filosofiska systemen är av icke-dualistisk 

natur. Den upplevda världen anses allmänt vara olika aspekter av en och samma rena, 

formlösa men medvetna existens. De många fristående yogaskolor och former som uppkom 

under perioden efter Yoga Sutras brukar kallas för postklassisk yoga. Till skillnad från 

Patanjalis Yoga så präglades denna tids yoga i likhet med den förklassiska och vediska yogan 

av en icke-dualistisk natur. 

Några hundra år efter Patanjali tog yogans utveckling en intressant vändning då man 

började titta på den mänskliga kroppens potential. Tidigare generationer av yogautövare hade 

inte intresserat sig särskilt mycket för kroppen utan fokuserade mer på kontemplation och 

meditation med målet att lämna kroppen och världen och förenas med den formlösa 

verkligheten; själen. Den nya generationen yogautövare eller yogis utvecklade ett system där 

olika övningar tillsammans med andning och meditation skulle föryngra kroppen och förlänga 

livet. Man såg inte längre på kroppen som endast en behållare som man skulle överge utan 

mer om ett tempel för den odödliga själen.23

 

Yogans utveckling till modern form 
Under kongressen The Parliament of Religions i Chicago, USA 1983 sägs den moderna yogan 

ha tagit sin början. Den unge Swami Vivekananda från Indien gjorde under detta möte ett 

djupt intryck då han presenterade yoga för den amerikanska allmänheten. Mötet slutade med 

att Vivekananda blev en av parlamentets mest populära medlemmar och blev sedan 

runtresandes i USA föreläsandes om yoga. Efter Swami Vivekananda var det fler yogamästare 

från Indien med varierande yogiska traditioner som bakgrund som skulle komma att korsa 

havet och starta sin yogiska vandring över USA. Snart spred sig yogan även till Europa där 

också yogaskolor startades upp och allt fler upptäckte den yogiska träningen.24

Med denna bakgrund har yogan spridits och förmedlats till oss här i väst och dess 

popularitet har ökat oerhört de senaste åren. Idag praktiserar över 30 miljoner människor 

                                                           
22 Norberg, 2004. 
23 Räisänen, 2005:17. 
24 Norberg, 2004:20 
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världen över yoga på regelbunden basis. Yoga sägs t.o.m. vara den idag snabbast växande 

hälsorörelsen trots att den som redovisats ovan, har flera tusen år på nacken.25

 

Olika yogiska filosofiskolor 
Den allra tidigaste yogafilosofin samt yogaträningen skulle alltså komma att spridas vidare 

först över hela Indien genom muntlig tradition samt på skrifter nedtecknade på palmblad, och 

senare även till resten av omvärlden. Yogan kom på detta sätt att bli en av Indiens sex i 

huvudsakliga välkända filosofiska tankeskolor som tillsammans brukar kallas Darsana. Dessa 

filosofiska skolorna är antingen ateistiska eller religiösa och har olika förhållningssätt till hur 

man kan utveckla kroppen, sinnet, intellektet och själen. Skolorna kan ses på som olika 

perspektiv på hur liv, leverne och energi samverkar på olika sätt i tid och rum. Det som skiljer 

yoga åt från de övriga fem av dessa tankeskolor är att den enbart kretsar kring olika sätt att se 

det rent mänskliga och dess potential. Yogan belyser och beskriver närmare de metoder och 

tekniker som sägs kunna skapa ökad livskraft och en harmonisk utveckling i livet. Dessa 

tekniker präglas av insikter och erfarenheter om människan och hennes natur.26 Man tror att 

yoga tidigare har praktiserats i flera olika kulturer som ett sätt för den sökande människan att 

nå befrielse från lidande och nå svar på de universella frågorna ”Vem är jag?”, ”Var kommer 

jag ifrån?”, ”Vad är meningen med livet?” samt ”Hur blir jag och andra människor 

lyckliga?”.27

Då yogan alltså inte är resultatet av endast en tradition utan snarare flera, har traditionen 

överlappats och haft ett utbyte av de andra parallella traditionerna som varit verksamma just 

då. Den yogiska filosofin har därför modifierats genom erfarenhet och visdom och har därmed 

utvecklats i takt med samhällets förändringar och behov. Efter olika möten med nya miljöer 

och människor sägs yogan ha tillskrivits nya dimensioner medan principerna förblivit 

desamma. Även om det främst är i Indien som arvet av yogafilosofin har bevarats, 

systematiserats och utvecklats är det den högst levande än idag. Fortfarande tar yogan nya 

steg i utvecklingen vilket vi kan se tydliga tecken på här i västvärlden med dess snabba 

spridning.28 Den uråldriga och djuptgående filosofin tolkas, praktisera och får ständigt nya 

yttringar och tillämpningar vilket alla olika stilar med varierande inriktningar samtliga 

anpassade efter den målgruppen som den utvecklat för där och då. 

 

                                                           
25 Chopra, 2004:14. 
26 Räisänen, 2005:24, Norberg, 2007:14. 
27 Norberg, 2007:14. 
28 Räisänen, 2005:22. 
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Yogans centrala filosofi 
Yogafilosofins centrala tanke om att förebygga ohälsa och är en disciplin som är designad att 

leda till en sluten allians mellan kropp, själ och sinne. Under årtusenden har människan 

utvecklats som ras på många olika sätt och genom att lära oss kontrollera tankar, sortera 

känslor och dynamiskt stretcha samt stärka muskulaturen kan vi utvecklas som individer. 

Oavsett under vilken tid, med vilken sorts stil eller vilken individ med unika förutsättningar 

såväl som egenskaper, syftar yogafilosofins grundtankar till att utgöra den process som för 

individen längs en väg mot utveckling och förening. 

Omvärlden har ju alltid utmanat oss människor på ett eller annat sätt, vilken religion eller 

tankeskola vi än säger oss tillhöra. För att hantera dessa utmaningar vi ställs inför kan man 

diskutera såsom att tvingas vi hitta sätt att överleva och kraft att ta oss an vår vardag. Detta 

beskrivs tydligt i Bhagavad Gita där omvärlden framställs som ett slagfält och det gäller att 

hålla fast vid en fungerande moral och etik samt reflektera kring våra normer och värderingar. 

Detta reflekteringsarbete såväl som förhållningssätt för att vi ska kunna gå vinnande ut varje 

situation och bevara det naturliga, det ädla och det goda. Inte bara i den uråldriga skriften är 

detta aktuellt, även idag bör vi väl fungera i samklang med oss själva och vår omgivning för 

att lyckas och känna glädje i livet. Yogan med sina tekniker är ämnad för att skapa en ökad 

medvetenhet och harmoni inom och utanför individen samt insikt i hur denna maximala 

potential som människa uppnås. På samma sätt som en religion tillhandahåller medel och 

metoder för att individen ska uppfylla och förverkliga sig själv, gör också yogan det. Yogan 

tycks däremot inte förespråka en viss livsstil med en förutbestämd ordning av värderingar 

som man måste förbinda sig till, om man inte vill. För åter igen handlar det väl om en 

tolkningsfråga och ett valbart förhållningssätt.29

 

Yogans många innebörder 
För att skapa en närmare förståelse av vad yoga verkligen innebär kan en metod vara att 

beskriva vad det inte är. Yoga är inte en religion, kult eller något modernt fitnessystem som 

lånat lite här och där från indiska och asiatiska träningssystem. Det är heller ingen livsstil med 

en förutbestämd ordning av värderingar som man måste förbinda sig till. Det föreligger inga 

krav på bot, bikt eller försakelse av exempelvis mat, sex eller pengar. Yoga tillhör ingen 

religion som kräver en blid tro, specifika förutsättningar eller erfarenheter, utan beskrivs 

oftast som en djupgående filosofi som omfattar tankar som är gemensamma för alla 

religioner.30 Yogan syftar närmare till att vara precis den du är, precis som du är. Det enda 

                                                           
29 Norberg, 2004. 
30 Pegrum, 2001:10. 
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den förespråkar är måttfullhet, öppenhet och regelbunden reflektion kring det som händer 

utövaren.31 Yoga kan aningen mer andligt beskrivas syfta till att föra ihop två dimensioner; 

mänskligheten (brahman) och den enskilda människan (atman) för att uppnå balans dem 

emellan.32

Yoga har flera innebörder men alla indikerar rörelse och evolution. Själva ordet yoga är 

sanskrit och betyder ”att ena, föra samman” och refererar till bandet mellan kropp och själ hos 

varje individ, men också till bandet mellan det egna jaget och den sanna identiteten.33 I 

sanskrittexten Yoga sutra beskrivs och förklaras med inte mindre än 196 afroismer eller 

strofer metoder som kan hjälpa yogautövaren att stärka kropp, själ och sinne. Yoga sutra 

anses av många yogautövare vara hjärtat av yoga och källan till yogisk förståelse. Texten är 

vidare indelad i böcker eller kapitel som beskriver vad yoga är, hur man utövar yoga, vilka 

hinder som står i vägen för yoga samt hur man frigör sig från det som styr individen från 

balans.34

Yoga, syftandes till denna union där själen helt går upp i atman eller världsmedvetandet, 

denna högsta form av förenande, är det emellertid få som får vara med om. På vardagsnivå 

menar man närmast att yoga är en livsstil som främjar hälsa och harmoni för kropp och själ.35 

Yoga kan även beskrivas som en exakt och konkret metafysisk metodologi för att utveckla 

och ge större klarhet i hur vi ser på oss själva och vår omvärld. Det är en väg till inre lycka 

och frihet och söker frambringa vår fulla potential som människor. 

 

Yogans funktioner 
Yoga beskrivs ofta som konsten att leva grundad på kunskapen om livet. Den kan ses som ett 

vägskäl där kropp, själ och sinne möts via rörelser, andningsteknik, fokus och kroppskontroll. 

Yogans system är baserat på universella lagar och kan definieras som kunskapen om hur man 

skapar balans mellan kropp och själ och mellan vila och aktivitet. Detta system arbetar åt två 

håll; den gör att vi blir starkare och fyller på i våra energidepåer så att vi orkar mer och 

hjälper oss samtidigt att slappna av och vila. Dessutom tränar yogasystemet oss i att vara 

närvarande i varje ögonblick genom att eliminera det som stör vår koncentration; det som 

hämmar oss och gör oss rastlösa.36

Yoga har en central tanke om att förebygga ohälsa och är en disciplin som är designad att 

leda till en sluten allians mellan kropp, själ och sinne. Människan har under årtusenden 
                                                           
31 Maria Boox, Goa, Indien 2007-03-19. 
32 Chopra, 2004. 
33 Sarasawi, 1999:8. 
34 Norberg, 2007:14. 
35 Pegrum, 2001:10. 
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ständigt utvecklats och gör det än genom att lära sig kontrollera tankar, sortera känslor och 

dynamiskt stretcha samt stärka muskulaturen. Yoga utgör således en process, som för 

individen längs en väg. Den betonar att alltid arbeta i lugnt tempo och ta ett steg i taget. På 

detta sätt uppfyller yogan den holistiska grundtanken att nå balans och få med sig alla element 

hos människan.37

Yogautövande innebär en träning på att behålla sig i nuet. Eftersom kroppen, 

tankeverksamheten och miljön runt omkring är i ständig rörelse och förändring, måste man 

arbeta med sig själv i nuet för att bli stark, kraftfull, vaken och harmonisk. 

Yoga förklarat mer som en sorts erfarenhet innebär en union med atman, det transcendentala 

jaget, vilket i praktiken innebär att när man utövar yoga stärks den egna identiteten genom att 

stress, spänning och obalanser i kroppen minskar. 

Yogans popularitet har ökat oerhört de senaste åren och idag praktiserar över 30 miljoner 

människor världen över yoga på regelbunden basis. Deepak Chopra diskuterar hur 

yogakursers och yogainstituts snabba spridning i västvärlden är en bekräftelse på yogans 

odiskutabla förmåga att stimulera det fysiska välbefinnandet.38 Författaren menar att endast 

de fysiskt välgörande effekterna skulle räcka för att till fullo rättfärdiga yogans plats i våra liv. 

Men författaren menar vidare att yoga i sin kärna är mycket mer än ett system för fysisk 

konditionsträning och diskuterar hur yogan samtidigt är en lära om hur man lever ett 

balanserat liv och en väg till full utveckling av den mänskliga potentialen. Yoga är den idag 

snabbast växande hälsorörelsen, trots att den har flera tusen år på nacken, och Chopra menar 

att en förklaring till detta är yogans funktion som ankare nedsänkt i en tyst livsdomän i en 

annars kaotisk tid. Yogan kan hjälpa människor i en värld av modern teknologi att hålla kvar 

kontakten med sin rena natur och att hålla fast vid sitt inre centrum även i de mest turbulenta 

livssituationerna. 

Attityderna gällande hälsa, spiritualitet, livsstil och människans plats i samhället har 

förändrats dramatiskt och människor söker svar på vardagliga problem. I dessa kaotiska tider 

kämpar miljön för att överleva och vi människor lider alltmer av psykisk och fysisk stress, 

med nya sjukdomar i antågande samt gamla, som vi trodde var botade med antibiotika, men 

som nu återigen gör entré i vårt samhälle. Vi kan inte alltid kontrollera dessa händelser eller 

yttre omständigheterna, men vi kan lära oss att ta itu med dem. Chopra menar att en yogi, 

d.v.s. en som utövar yoga, ständigt strävar efter vissheten att hans kropp och hans tänkande 

sinne finns och existerar i den föränderliga världen, men att hans innersta kärna, hans själ, hör 

                                                           
36 Chopra, 2004:12. 
37 Sarasawi, 1999:4. 
38 Chopra, 2004:19. 
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hemma i en dimension bortom all förändring. Detta menar författaren är yogans genom 

årtusendens bekräftade förmåga; att hjälpa människan att uppöva ett inre tillstånd av centrerat 

medvetande som inte störs av livets oundvikliga turbulens. För att få kontakt med detta 

överflödande, ymniga och oändligt kreativa sinne som vi alla har inom oss menar författaren 

att vi måste gå bortom turbulensen av vår inre dialog. Detta kan yogan hjälpa oss att göra då 

den erbjuder oss perfekta balansen mellan stillhet och rörelse samtidigt. Denna samexistens av 

motsatser förklaras slå följe med energins värld där tillgång till kreativitetens oändliga 

reservoar och fältet av ren energi ständigt finns tillgänglig bara du gör den det. Chopra liknar 

denna upplevelse av stillhet i sinnet med hur det i en stormig ocean inte skulle märkas om 

man slängde ner självaste Empire State Building. Däremot då sinnet har stillats, t.ex. med 

hjälp av yogautövande eller genom meditation (som ju också är en del av själva 

yogautövandet), kommer den allra minsta stenen skapa krusningar på ytan såväl som 

intentioner och avsikter från vårt innersta i vårt eget sinne.39 Liknande tanke om behovet av 

stillhet, kontemplation och ett stillat sinne finns även i Bibeln där det står: ”Var stilla och vet 

att jag är Gud”.40

 

Olika yogatraditioner 
Traditionellt särskiljer man mellan fem sinsemellan olika yogatyper; karmayoga (läran om 

handling), bhaktiyoga (läran om hängivenhet), jnanayoga (läran om kunskap), rajayoga (läran 

om sinnet, tantrayoga (läran om energi) och hathayoga (läran om kraftfullhet). Dessa olika 

traditioner påvisar den utveckling som yoga gjort under tusentals år och kan betraktas som 

olika yogiska ämnesområden, enskilda utövningsområden och som olika perspektiv på 

livsföring.41 Hathayoga räknas till den yngsta av yogans fem traditioner och härstammar som 

de övriga fyra traditionerna från tantrayoga, den äldsta yogavägen. I hathayoga började man 

experimentera med fysisk träning och olika andningsövningar enligt tanken att kroppen måste 

vara stärkt innan man kan disciplinera sinnet. På det sättet kom hathayogan att handla om att 

självdisciplin och kontroll av kroppen; att skapa balans inom och utom individen.42

Idag sägs det finnas uppskattningsvis mellan 200 och 300 olika former av hathayoga. De 

mest kända och praktiserade varianterna är Anandayoga, Bikramyoga, Kundaliniyoga, 

Poweryoga och Ashtangayoga.43

 

                                                           
39 Chopra, 2004:21, Chopra, 1994:21. 
40 Bibeln, Matt 8:26. 
41 Norberg, 2007:17, Satyananda Yoga Sverige. 
42 Pegrum, 2001:10. 
43 Norberg, 2007:17. 
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Ashtangayogans intåg i väst 
Då personerna som intervjuats i denna undersökning angående sin syn på den egna identiteten 

i relation till sitt yogautövande samtliga ägnat sig åt utövande av den yogiska traditionen 

ashtangayoga, följer här en kortare redovisning vad den traditionen står för. Detta för att 

skapa en helhetsbild och förståelse för hur identitet och yoga möjligtvis kan tänkas höra 

samman. 

Ashtangayogan bär på en filosofi som grundar sig på de gamla indiska heliga skrifterna 

och som förmedlats av en guru. Därför anses gurun vara en mycket viktig del av 

ashtangayogasystemet då denne överför sin samlade, rika och andliga visdom till sina 

lärjungar. Man menar att den som vill lära sig ashtangayogaställningarna måste få korrekt 

undervisning.44 Kunskapen sägs vara mångtusenårig och har hållits vid liv från en generation 

till nästa. Den kunskap som ashtangayogans och dess system förmedlar har trots denna 

bakgrund inte stagnerat utan tvärtom hållits levande och ständigt utvecklats i enlighet med 

människans behov och den tid hon lever i. Traditionellt har man överfört helig kunskap vidare 

muntligt för att dess välsignelser skulle överföras i en obruten kedja. Bandet mellan en lärare 

och en elev beskrivs därför så starkt att det ibland anses binda samman olika reinkarnationer. 

Detta förhållande mellan elev och lärare fungerar utan problem i öst medan det i väst ofta har 

missförståtts eller missbrukats. För att på ett säkert, framgångsrikt och tryggt sätt lära sig 

ashtangayoga bör man därför se upp för självutnämnda västerländska guruer och istället söka 

upp en kunnig, erfaren yogalärare.45

Sri K. Pattabhi Jois grundade år 1948 Ashtangaskolan i Mysore i Indien. Den kunskap som 

han erhållit av sin guru, från de heliga skrifterna och de lärdomar han erfarit från sitt eget 

utövande såväl som i undervisningen till sina tusentals elevers, har utvecklat ashtangayogan 

så som vi känner till den här i väst. Som övningsmetod har ashtangayogan förnyats mycket 

sedan Sri K. Pattabhi Jois år 1975 för första gången åkte till Nordamerika och spred sin 

kunskap om yogan under veckokurser eller liknande. På den tiden lärdes ställningarna ut i 

snabbare takt, vissa ställningar utfördes i en annan följd och andningsövningar lärdes ut redan 

efter en kortare periods yogautövande. Genom åren har yogastilen dock utvecklats till en 

säkrare, humanare, mer terapeutisk och mer vetenskaplig övning för kropp, sinne och själ. 

Som yogainstruktör är det därför viktigt att ständigt uppdatera sig och aktivt ta del av 

utvecklingen som fortfarande sker. Vem eller vad som styr denna utveckling kan inneha olika 

orsaker och intressenter, något som yogaskolan i Mysore i Indien försöker balansera genom 

att fungera som en utgångspunkt och ett samlingscenter. Ashtangayogan har även genomgått 
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egna ”trender” som utvecklats av elever som själva lagt till, modifierat eller helt tagit bort 

vissa övningar.46 Maria Boox, av Sri K. Pattabhi Jois utbildad ashtangayogainstruktör, 

betonar vikten av att själv inte experimentera eller frångå ashtangayogatraditionens läror och 

övningar då hon menar att allt finns där och är utformat enligt ett visst sätt av en speciell 

anledning. Hon menar att ashtangayogatraditionen bygger på en mångtusenårig kunskap som 

bör respekteras såväl som tas på fullaste allvar.47

Det går att urskilja indisk från västerländsk ashtangayogastil då den västerländska ofta 

tenderar att anta en alldeles för exakt ”yttre linjering” eller formning. På ett spektakulärt sätt 

andas man ofta för häftigt och fokuserar på att det yttre resultatet av sin yogaövning är 

korrekt. I indisk stil är man mer koncentrerad på att med en energisnål kroppsanvändning och 

andning föröka uppnå en ”inre linjering”, detta syftandes till en inre känsla, kroppens inre 

energiflöde samt en meditativ inställning. 

 

Filosofin bakom Ashtangayogan 
Ashtangayoga handlar om yogans åtta ”lemmar” som beskrivs i Yoga sutra som skrevs av 

Patanjali mellan 100 och 200 r. Kr. Inom traditionen ashtangayoga anser man att för att kunna 

kontrollera psyket och sinnesorganen samt för att nå upplysning, måste man ha 

grundläggande kunskaper om Patanjalis Yoga sutra. Målet med yoga är som beskrivet ovan 

att kontrollera den mentala aktiviteten. Frasen ”gör dina övningar så kommer allt” används 

frekvent av lärare till sina elever och innerymmer en underförstådd mening om att 

intellektuell förståelse av något inte kan jämföras med erfarenhetsmässig kunskap. Inom 

ashtangayogans filosofi menar man att överstimulera intellektet i ett försök att förstå yoga 

motverkar sitt syfte. Däremot anser som nybörjare krävs en viss intellektuell förståelse för den 

bakomliggande filosofin för att kunna gå djupare inom yogan.48

I Patanjalis Yoga sutra beskrivs det hur människan bör lära sig kontrollera sitt chitta 

(medvetande) genom att dra tillbaka det då det skenar iväg lockat av de olika förmål som det 

ser. Eftersom målet med yoga är att förenas med det inre jaget, alla tings innersta väsen, 

menar Patanjali att jagets sanna natur endast kan upplevas då medvetandet är helt stilla. 

Vidare beskrivs detta tillstånd utan störningar och då medvetandet är rofyllt som att 

upplevelsen av ett delat subjekt och objekt inte längre finns. Själen är då fri att vila i sina egna 

inneboende egenskaper, vilka omnämns vara glädje, jämnmod, salighet och medkänsla.49 

Detta kan verka enkelt men beskrivs i skrifterna som en betydligt svårare process att i 
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48 Räisänen, 2005. 
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praktiken genomgå då hjärnan gärna trollar fram en mängd störningsmoment om man 

försöker vara stilla och t.ex. meditera i endast tjugo minuter. Det otränade medvetandet liknas 

vid en apa som leds av sina fem sinnen och som rastlöst och helt uppslukat av den yttre 

världen hoppar nyfiket från en tanke till en annan. Att vända uppmärksamheten inåt är enligt 

ashtangayogans visdom det enda sättet att finna bestående frid och förnöjsamhet.50

 

Ashtangayogans åtta delar 
Ashtangayogans åtta delar är yogans filosofiska grund och komprimerat till ett enkelt format 

och ordning. Enligt den ska människan befrias genom yogaövningar från kroppens och 

sinnets spänningar, orenheter samt inställningar som sägs försvaga livskraften.51 Efter att ha 

renats från hindren strömmar prana, livskraften som enligt filosofin finns i luften omkring 

oss, fritt i kroppen då man andas. Detta möjliggör yogans högsta mål; etableringen av Gud 

inom oss, föreningen där allt blir till ett samt den själsliga befrielsen. 

Enligt den ashtangayogatraditionen som Sri K. Pattabhi Jois lär ut börjar man praktisera de 

åtta delarna som Patanjali lär ut framförallt från den tredje delen, asana, och fortsätter därefter 

till den fjärde delen, pranayama. Detta innebär att man endast kan utöva ashtangayogans 

första och andra del, yama och niyama, genom att praktisera asana och pranayama. Petri 

Räisänen redogör i sin bok Kraften bakom yoga52 hur detta är en teknik som nämns redan i de 

gamla Upanishaderna och den syftar till att säkerhetsställa stärkandet av människans kropp 

och själ samt till att rengöra och balansera hennes kropp innan man fullständigt kan börja 

praktisera de två första delarna. 

Ashtangayogans fyra första delar kallas de yttre delarna och dem kan man träna fysiskt. Det 

framhålls av Räisänen att det är viktigt att dessa övningar såväl som all annan information 

gällande yoga, lärs ut av en guru eller kompetent lärare. Författaren menar att kroppsliga såväl 

som själsliga skador bäst förebyggs på detta sätt.53 Yogainstruktören Maria Boox understryker 

också vikten av en korrekt och mycket varsam yogautövning för sina elever. Felaktig linjering 

eller överdriven styrkeanvändning kan resultera i skador som är svåra att i efterhand 

korrigera.54

Då asana och pranayama naturligt utvecklar yamas och niyamas delar förbereder de 

därmed också kroppen och själen för de fyra följande delarna som kallas inre funktioner. 

Dessa delarna syftar i hög grad till att påverka själen och aktivera de känsliga nadierna och 
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chakrarna. Räisänen beskriver hur de inre funktionerna enligt Sri K. Pattabhi Jois nära hänger 

samman med kontaktförmågan att förnimma brahman, det vill säga Gud inom och runtom 

oss. Författaren förklarar också att inom den yogiska filosofin Gud inte skilt från oss utan vi 

är samma som eller en del av världssjälen. För att kunna öppna sig för och etablera de inre 

funktionerna med dess verkningar i det vardagliga livet, krävs en stark och frisk kropp, 

kontroll och koncentration av sinnena samt att sinnena blir känsliga och själen lugn. Detta 

sker då nervsystemet renas, dvs det som delarna i de inre funktionerna syftar till.55

De olika delarna inom ashtangayogan bär alltså upp och förbereder varandra inför nästa 

del. Asanas måste praktiseras för att pranayama ska kunna utövas. Asanas är dessutom en 

nyckel till utvecklandet av de olika yama och niyama. När dessa fyra yttre delar är fast 

förankrade menar man i den ashtangayogiska filosofin att de återstående fyra inre delarna 

kommer att utvecklas naturligt med tiden. En kortfattad översikt av ashtangayogans åtta 

”lemmar” som enligt Pantanjali utgör en väg till befrielse från de störningar som distraherar 

själen från yogaupplevelsen följer nedan.56

 

De fyra första stegen, yttre övningar: 

• Avhållsamhet - yama 

• Discipliner - niyama 

• Kroppsställningar - asana 

• Andningskontroll - pranayama 

De sista fyra stegen, inre övningar: 

• Avstängning - pratyahara 

• Koncentration - dharana 

• Meditation - dhyana 

• Självinsikt - samadhi 
 

Utan att gå djupare in i samtliga de fyra sista stegens delar kan en liten fördjupning av de två 

sista delarna, dhyana och samadhi, vara till hjälp och förklaring för ett fortsatt resonemang 

kring asthtangayogans filosofi. I ashtangayogans tradition enligt Sri K. Pattabhi Jois är 

dhyana eller meditation ingen teknik som man kan tränas eller på något annat sätt tvingas 

fram. Istället förklaras detta mer som en förädling av de inre funktionerna, en eliminering av 

människans ego samt som en stabilisering och fördjupning av Gud i vårt hjärta.57 
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Meditationen blir till en sorts förbindelse med Gud som finns inom oss och överallt 

runtomkring oss. Detta kräver möjligtvis en vidare definition av Gud enligt den filosofin som 

ashtangayogan grundar sig på. Räisänen förklarar denna som att människan såväl som 

världsalltet styrs av en högre kraft som är likadan överallt i världen. I Indien har denna kraft 

flera olika namn beroende på om den ses på om personlig eller opersonlig. Exempel på dessa 

namn är brahman, atman, Shiva, Vishnu etc. Författaren menar vidare att en västerländsk elev 

inte ska låta sig skrämmas av de indiska namnen och begreppen då var och en kan välja att 

kalla den högre kraften vid vilket namn som helst eller enligt sin religion eller världsbild. 

Jesus, Buddha, Allah eller den inre saligheten och det högsta jaget nämns som exempel på vad 

den kan ha för namn. Författaren poängterar att yoga inte är bunden till någon religion utan 

mer är en filosofi och praktisk övning som renar, helar, känsliggör och förstärker alla 

människor jämlikt. Dess främsta uppgift är emellertid att hjälpa utövaren att få kontakt med 

sin själ och därmed förenas med den högsta anden.58

Samadhi beskrivs vidare som det tillstånd där alla upplevelser av dualitet, d.v.s. gott- ont, 

vackert- fult, människa- Gud, och egot upphör. Med andra ord beskrivs detta som en kontakt 

mellan det högre jaget och medvetandet som uppkommit genom fördjupning av meditationen. 

Självet eller jaget som det talas om här innebär inte det egna avgränsade egot eller jaget utan 

den essens som finns kvar då man gjort sig av med alla associationer och intryck av ett 

distinkt, avskilt jag. Ett enkelt rent medvetande.59 Detta beskrivs som yogans högsta mål och 

som ett resultat av orubblig och envis träning. Objekt, handling och den som utför handlingen 

har vid detta tillstånd smält samman; kropp, sinne och själ är i ro och pulserar av den 

universella energin, pranan. Vid uppnåendet av detta tillstånd upplever människan 

lycksaligheten, sällheten och heligheten som är bortom orden och behovet av att visa upp sig, 

vilket är endast är ett uttryck för egot. Samadhi förklaras som en tyst kunskap och förståelse 

som föds inne i själens djup och Sri K. Pattabhi Jois ord ”gör din övning så sker allt” vittnar 

om yogautövarens klarhet som steg för steg öppnas mot samadhis tillstånd av ren insikt. Det 

anses vidare finnas olika nivåer av samadhi även om det beskrivs som mycket ovanligt att 

uppnå den yttersta upplevelsen av det.60

 

Ashtangayogans energi- och chakrasystem 
Prana är ashtangayogaövningens kärna och kan liknas vid kroppens och själens andliga 

bränsle. Enligt yogaläran är skillnaden mellan en levande varelse och en död kropp närvaron 
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av prana eller livsenergi. Denna föreställning av en livgivande kraft finns många andra stora 

vishetstraditioner och läkedomsläror. Inom den traditionella kinesiska läkekonsten kallas den 

chi eller qi, inom den kabbalistiska traditionen för ruach.61 Enligt ashtangayogans filosofi 

som beskrivits ovan rensas kropp och själ vid utövandet av de fyra första stegen med hjälp av 

att själen förs till ett allt djupare tillstånd av kontroll över sinnena och medvetandet. Särskilt 

betonas utövandet av pranayama, det vill säga övning av medvetna andningstekniker, av 

Patanjali som den främsta metoden att stimulera prana. Som ett resultat av denna aktivitet 

förstärks och balanseras kroppens energiflöden, vilket gör att prana kan flöda till 

energikanalnerna (nadierna) och energicentrumen (chakrorna). Dessa subtila energikanaler 

som kallas nadis går kors och tvärs genom hela kroppen och utgör det nätverk som energin, 

prana, kan flöda fritt i. Olika yogatexter anger olika värden på exakta antalet nadis, men det 

ska åtminstone finnas 72 000 stycken.62 Det är just denna rena andens vandring till nadierna 

som beskrivs såsom möjliggörandet av det åttonde steget, samadhi, och som gör att man 

öppnas och kan nå insikt. 

Enligt den indiska yogatraditionen är prana en finfördelad energi som framförallt finns i 

luften, men som även existerar i alla de fem elementen som finns med överallt i världsalltet. 

Dessa element är jord, vatten, eld, luft och eter. Då man andas in genom näsan går prana med 

luften från näsborrarna via ida nadi och pingala nadi vidare ut till kroppen. Ida- och 

pingalanadierna korsar sig vid strupen och passerar därmed vishuddhchakrat. Detta chakra 

beskrivs som kroppens reningsverk där allt som kommer in renas, t.ex. mat, dryck, luft, 

negativa känslor. Från vishuddhchakrat förs sedan prana vidare ner i kroppen via nadier och 

passerar chakror på vägen.63 Enligt yogisk filosofi är samtliga av våra chakran 

sammanlänkade på detta sätt med de tre huvudnadierna från bäckenets energicentrum till 

pannans och hjässans energicentrum. Enligt denna yogiska kunskap ska existera det omkring 

88 000 större och mindre chakras som är belägna längs ryggraden upp i hjärnan, i händer och 

fötter, utspridda i kroppen och i auran. Det är dock de sju största som löper från ryggslutet 

längs ryggraden upp i hjärnan och som oftast omnämns i de yogiska texterna. Chakrorna 

mottar informationsvibrationer enligt placering och uppgift i kroppen, men också kosmiska 

vibrationer utanför kroppen. Denna information delas via nadierna ut till övriga kroppen såväl 

som själen och möjliggör på så sätt en medvetenhet om kroppens såväl som världsalltets 

energivibrationer. Då yogaövningarna rengör nadierna blir det också lättare för energin att 
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flöda genom dem till chakrorna. Med hjälp av olika yogaställningar, andningstekniker och 

genom att föra ett typiskt yogiskt levnadsätt kan man också påverka energins rörelser.64

Chakrana strävar efter balans och man kan betrakta dem som faser i människans 

utveckling, där de tre lägre chakrorna står för en mer fysisk syn på livet och de tre övre står 

för en mer andlig syn, ett högre medvetande. Inom den yogiska traditionen betraktas alla 

chakra som lika viktiga; obalans i ett chakra påverkar de andra då de är intimt förbundna med 

varandra. Chakrorna balanserar och reglerar kroppen på många olika sätt. De är förbundna 

med det centrala nervsystemet via varsin ”stjälk” som slutar i ryggmärgen. Dessa 

kontaktpunkter har även de österrikiska forskarna hävdat att de funnit spår av i sina 

mätningar. Chakrorna står vidare i förbindelse med det endokrina körtelsystemet och har 

därför stort inflytande på vår psyko-fysiska hälsa.65 Med yogans hjälp kan vi enligt 

yogafilosofin på ett medvetet sätt påverka och balansera vårt eget chakrasystem då varje 

chakra förknippas med ett fundamentalt mänskligt behov. När chakrat är öppet kan det som 

ovan beskrivet genomströmmas av livsenergi, prana, och behovet kan utan problem fyllas. 

Om det däremot föreligger någon blockering i någon del av sinnet eller kroppssystemet 

stagnerar energin och intentionerna blir enligt yogisk filosofi svårare att förverkliga. Genom 

att rikta uppmärksamheten mot respektive chakra kan man aktivera varje energiområde. Till 

varje chakra hör sedan en bestämd färg, kroppsdel, körtel, ett bestämt element och ett sinne. 

Varje chakra har dessutom en frekvens, en siffra, en geometrisk symbol samt olika 

djursymboler. Då olika skrifter säger lite olika saker om chakrorna menar Räisänen att det 

viktiga inte är att man förstår detaljerna i ämnets alla delar utan att man istället får en 

förståelse för principerna. Vidare menar författaren att det är när man med yogans hjälp börjar 

arbeta med sig själv som man förnimmer en egen upplevelse av chakrorna. Detta menar han 

är vad det slutgiltigt handlar om.66

Även om den moderna läkarvetenskapen idag närmat sig akupunkturen så erkänner den 

inte chakrasystemets existens. I vardagen kan vi dock märka hur chakrorna fungerar hos oss 

själva. Man kan t.ex. känna ett hugg i magtrakten när någon säger eller gör något aggressivt 

riktat mot en. Upplevelsen av att det pirrar långt ner i magen, i sexualchakrat swadisthana, när 

lustkänslorna aktiveras är en annan tydlig förnimmelse av ens egna chakran.67

 

                                                           
64 Pegrum, 2001:28. 
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66 Räisänen, 2005:39. 
67 Dr Upoor, 2007-03-27, Goa. 
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Ashtangayogan på djupet 
Förutom ställning- och andningsövningarna innefattar ashtangayogan även andra hjälpmedel 

för kropp och själ. Dessa hjälpmedel kallas vinyasa och innefattar andningen samt bandha, 

lås, och dirsthi, blickfokusering. Med dessa hjälpmedel kan man påverka kroppens och själens 

funktioner samt minska eller helt eliminera yttre sinnesstimulering för att istället rikta sig inåt 

mot det meditativa sinnestillståndet. Vinyasa utgör på det sättet själva grunden i övningarna i 

ashtangayoga och innefattar den särskilda andningen ujjayi- andning, rörelse från en ställning 

till en annan samt konsten att kombinera ställningarna med varandra. Kombinationen av 

rytmen i vinyasa- andningen och vinyasa- ställningarna som sträcker ut kroppen och 

åstadkommer värme och svettning gör att tekniken renar kroppen och sinnet i sin helhet. 

Ashtangayogans andningsteknik kallas ujjayi pranayama och syftar främst till att skapa en 

medveten förbindelse mellan kroppen och själen. Då sinnet justerar andningen, kroppen rörs i 

takt med andningen och jämn, djup andning dämpar och koncentrerar sinnet uppnår man 

detta. Man kan se andningen som yogaövningens viktigaste beståndsdel och som den mest 

grundläggande funktionen gällande människans liv, hälsa och sinneskontroll. Kroppen får 

med rätt andningsteknik tillräckligt med syre även i de mer krävande ställningarna och prana, 

dvs livskraften, kan strömma längst nadierna.68 Enligt Sri K. Pattabhi Jois är det lättare att få 

kontakt med sin inre ande samt att förstå andningens grundläggande mening. ”Utandning är 

rörelse mot Gud och inandning hämtar inspiration från Gud” (Sri K. Pattabhi Jois).69 

Andning beskrivs inom yogafilosofin som livets kärna. Vikten av den understryks vid 

förklarandet att man ju drar sitt första andetag strax efter det att man kommit till världen och 

redan innan navelsträngen klippts av. Från den stunden uppges man grovt räknat ta sjutton 

tusen andetag varje dag, vilket innebär cirka femhundra miljoner andetag under hela livstiden. 

Under de sista ögonblicken på jorden andas man också ut för sista gången och det markerar 

slutet på livet. Andningen markerar på det sättet förutsättningen för varje upplevelse man har 

från den första inandningen till den sista. Med varje andetag byter man tio miljarder billioner 

atomer med sin omgivning; andningen är en manifestation av lagen om givande och 

mottagande.70

Den inre elden, agni, som enligt yogafilosofin brinner vid naveln, aktiveras under 

yogaövningen då muskellåsen lyfter energi uppåt i kroppen mot magen. Dessa inre lås, 

bandhas, kan närmare beskrivas som muskelsammandragningar som är till hjälp i 

yogautförandet. Fysiskt utgör de ett stöd för kroppen så att man tryggt och så lätt som möjligt 
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ska kunna utföra ställningarna. Låsen stadgar och förstärker även kroppen, underlättar dess 

flexibilitet och linjering, skyddar de inre organen samt renar och balanserar matsmältningen. 

De två inre låsen som är grundläggande för framgångsrik utövande kallas mula bandha och 

uddiyana bandha. 

Genom att dra samman vissa muskelgrupper och under sitt yogautövande aktivera dessa 

bandhas, lås, påverkas den inte bara den fysiska kroppen utan också den psykiska och 

praniska.71 Inom den ashtangayogiska traditionen menar man att med de inre låsens kraft 

väcktes den slumrande kosmiska energin, även kallad kundalini, som bidrar till ett utvidgande 

av medvetandet. När denna energi stiger upp och börjar sin resa upp för den nadi som går 

längst hela ryggraden passerar och genomtränger den de psykiska knutarna som finns i varje 

energicentrum, chakras som ovan beskrivits.72 Andningskontroll såväl som bandhasövningar 

riktar intentionen mot kroppens inre och utnyttjar på detta sätt intentionen att medvetet 

förflytta energi. Ett sätt att förklara all framgång i livet kan vara att referera till just denna 

förmåga, att medvetet tillägna sig, lagra och släppa fri energi.73

Även blickfokusering, drishtis, är inom ashtangayogatraditionen ett viktigt hjälpmedel för 

att hålla sinnet djupt koncentrerat på övningen. Även om yogautövaren trots sin 

blickfokusering visst förnimmer vad som pågår runt omkring och på det sättet säker och 

tryggt kan utföra sina övningar, är detta ett hjälpmedel att rikta uppmärksamheten och 

livsenergin som flödar ”inom den egna mattan”.74 Drishtin används då man går från en 

ställning till en annan och blicken riktas på ett förutbestämt ställe först i slutet av andningen 

och rörelsen då ställningen stabiliseras och drishtins inverkan framhävs. Till nio olika 

förutbestämda punkter riktas ögon och huvud för att ha en öppnande effekt på kroppen. 

Behärskandet av denna blickfokusering underlättar utförandet av yogautövandet samt 

stimulerar energikanalerna (nadierna), energicentrumen (chakrorna) samt får livsenergin 

(prana) att flöda genom kroppen. 

 

Det personliga perspektivet 
Under min vistelse i Goa tillsammans med en grupp yogautövande människor med olika 

bakgrunder och erfarenheter av yoga såväl som livet i stort, passade jag på att ställa lite frågor 

till dem angående deras syn på sitt yogautövande. Hur dessa individer uppfattade sin 

yogaträning i förhållande till deras övriga liv; hur yogan påverkat deras syn på sig själva samt 

huruvida de upplevde att de själva hade möjlighet att styra denna process, d.v.s. yogans 
                                                           
71 Pegrum, 2001:24. 
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påverkan av deras liv. Då gruppen uteslutande bestod av kvinnor är samtliga intervjuade 

röster av kvinnligt kön. Däremot har jag valt att redovisa svaren av kvinnor med en så bred 

spridning av ålder och erfarenhet av yogaträning som möjligt. Även yogainstruktörer såväl 

som vanliga yogautövare finns representerade. I bilaga 1 finns frågorna till de intervjuade 

personerna att tillgå i sin helhet som de såg ut då de ställdes. Här kommer svaren dock att 

redovisas som en mer sammanhängande text då jag snabbt märkte att de ”gled in” ganska 

mycket i varandra och samma eller liknande resonemang återkom i flera utav frågorna. De 

intervjuade kvinnorna hade vid intervjutillfället deltagit i yogaträning ca 4,5 timmar per dag 

under 13 dagar med en i en och samma grupp på ett och samma ställe. Orsaken till min valda 

tidpunkt för ställandet av frågorna är för att så tydligt som möjligt kunna framhäva en bild av 

yogautövares syn på sig själva och sin identitet i förhållande till yoga då de var som mest 

inblandade, upptagna och rimligtvis uppslukade av denna aktivitet som möjligt. 

 

Tre röster om ashtangayoga och identitet 
Röst 1 

Åsa är 35 år gammal och har tränat yoga sedan år 2001. För henne är yogan ett sätt att leva, 

vara och agera. Hon beskriver det också som ett sätt att förhålla sig till sig själv och sin 

omvärld. Yogan är för henne ett verktyg att betrakta det som händer eller inte händer och 

innebär därför mer reflektion än aktion. Åsa försöker mer och mer att integrera yogan som en 

del av hennes liv. I början då Åsa övade yoga var det mest fysiskt medan det på senare tid 

övergått till att blivit mer och mer mentalt och andligt. Hon beskriver hur yogan blivit mer en 

del av sig själv nu och konstaterar att hon förut var mer utanför sig själv. Förut beskriver Åsa 

hur yogaträningen mer handlade om att fysiskt prestera mer hela tiden. Nu är den däremot 

något av det hon är och något av det hon vill vara. På detta sätt beskriver Åsa hur yogan har 

försett henne med fler och fler delar samt givit henne en klarare bild av vem hon är såväl som 

vill vara. Som ett exempel nämner Åsa att vara sann mot sig själv och att ej vara för hård. Hon 

menar vidare att lever man efter dem principerna som yogan förser henne med blir det till ett 

sätt att vara. 

Åsa menar att hon med hjälp av yogan har möjlighet att påverka sin identitet eftersom den 

är ett verktyg att se på sig själv. Hon menar att yogan är ett sätt att ”ta tempen på sig själv”; 

hur hon mår idag men även hur hon skulle vilja må i morgon. Åsa berättar att hon på detta sätt 

genom yogan kan få syn på saker som existerar i henne nu men även kan frambringa sånt som 

inte fanns där förut och förverkliga i framtiden. Slutligen menar Åsa att hon nu är lugnare, 
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mer centrerad och känner mer tillit, samtliga egenskaper och känslor som hon inte innan sitt 

yogautövande tillåtit sig ha eller känna i samma utsträckning. 

 

Röst 2 

Ellinor är 36 år gammal och har tränar yoga sedan år 2006. För henne är yoga främst ett sätt 

att stressa ner och koppla av. Hon framhåller också hur det för henne är ett viktigt verktyg att 

kunna fokusera på en sak i taget. Eftersom Ellinor beskriver hur hon värdesätter balans i livet 

menar hon också att yogan har ett starkt samband till hennes egen uppfattning om hennes 

identitet. Ellinor menar att yogan är viktigt för hennes person, hennes jobb och hennes fritid 

då hon upplever att den balanserar henne. Ellinor beskriver sig själv som en person som vill 

fram fort och åstadkomma mycket. Hon menar därför att yogan utgör en motpol som kan 

balansera allt detta aktiva till att ta det lugnare och prestera mindre. Yogan hjälper henne helt 

enkelt att ta fram andra delar av henne själv såsom lugnare och mer harmoniska delar. 

Eftersom Ellinor ser på sig själv om en väldigt aktiv, sportig och vältränad person anser 

hon i högsta grad att yogan förser henne med verktyg att påverka sin identitet. Yogan hjälper 

henne att leva ett mer hälsosamt och sunt liv, vilket är i samklang med det hon ser sig själv 

som. Ellinor förklarar vidare att då hon utövar yoga fylls hon också med en lust och en 

motivation att leva upp till det som yogan står för. Detta får henne att känna sig stark och 

hälsosam, vilket båda är egenskaper som hon vill och önskar kunna identifiera sig med. 

 

Röst 3 

För Maria Boox, 48 år gammal uppstod intresset för yoga redan i slutet av 1970- talet, men 

sedan mitten av 1980- talet har hon regelbundet spenderat längre perioder i Indien för att 

fördjupa sin kunskaper. Maria menar att yogan utgör hela henne liv, på mattan såväl som 

utanför i ”riktiga livet”. För Maria innebär det ett sätt att engagera sig, ge allt och vara på 

riktigt i det om är just då, här och nu. Maria beskriver sig själv som en helt vanlig människa 

med olika karaktärsdrag som busig, rastlös, otålig, men menar att hennes fysiska yogaträning 

hjälpt henne att stagda upp och stabilisera detta och instället givit henne stöd och tillit. Hon 

menar därför att hon fullt ut vågar vara sig själv, vara på riktigt och att njuta av det som hon 

upptäckt ger henne njutning. Yogan har även försett henne med möjligheten att både kunna ha 

för sig själv och att ge till andra. Maria förklarar detta med sin tro på att under uppfostran och 

med yttre världens påverkan är det lätt att man kommer längre och längre ifrån sig själv och 

får svårare och svårare att lyssna till vad man egentligen vill eller vem man egentligen är. 

Yogan blir till det redskap som öppnar denna väg inåt, får dig att höra din röst och se det som 

egentligen är. Maria beskriver hur då hon exempelvis ena dagen pressar sig in i rörelser eller 
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tar i för mycket i sin yogarörelser nästa dag får betala i form av värk och leda. Kroppen visar 

och vägleder henne att lite på sin känsla och skapar därigenom tillit till sig själv. Maria menar 

att yogan och rörelserna kan inge en identitet; ”man blir till slut nästan ett med sina rörelser 

för man litar så till sin känsla, man är sann och på riktigt” 

Maria förklarar hur då man anammar ett yogiskt sätt att vara i livet innebär det att vara 

uppmärksam på att vara sann mot sig själv. Hon berättar att förr kunde hon ljuga lite för sig 

själv, driva sig själv och stanna kvar i situationer och tillstånd som kanske inte alltid var de 

bästa för henne. Men med yogans hjälp har hon fått upp ögonen för detta och upplevt hur 

karmans lag verkligen fungerar; det du får är vad du har givit och vice versa. Maria berättar 

vidare att hon förr i större utsträckning nog mer ville vara enligt yogans principer eller så som 

hon uppfattat dem. Hon inser nu att hon faktiskt ville vara mer än vad hon klarade av eller var 

redo för. Det kunde innebära att leva väldigt spartanskt, ett extremt hälsosamt liv eller enligt 

andra strikta föreställningar som hon uppfattat förespråkats av den yogiska traditionen. Men 

då hon blev mer och mer medveten om sin person, vem hon var och vem hon ville vara, växte 

också medvetenheten fram kring sitt eget beteende. Maria beskriver hur allt sen hennes 

tidigare liv, innan såväl som efter det att hon började med yogan, kom ikapp henne. Hon 

började ställa sig frågor om ”vad är det här” och ”varför gör jag såhär”. Yogan blev till en 

sorts referenspunkt som hon ständigt kunde ”checka av mot” så att hon verkligen var sann 

mor sig själv, medveten i sina val. Maria beskriver hur hon till en början faktiskt hade en 

föreställning eller kanske önskan om att yogan skulle ändra saker och ting, kanske henne själv 

… Men efter år på mattan och studier förklarar hon att hon förstår att allt redan är. För Maria 

menar att livet varken handlar om att vara bra eller dåligt, det handlar om att vara på riktigt. 

Livet är ingenting som ska bli på ett visst sätt eller människan någon som ska bli enligt någon 

föreskriven mall. Allt och alla är redan bra som de är, det gäller bara att bli fullständigt 

medveten och känna tilltro till detta för att sedan kunna leva fullt ut. 

Maria berättar om hur hennes yogaträning hjälper henne att frångå det ”doership” som hon 

upplever att vår omvärld och kultur ständigt påverkar oss med, att vi hela tiden måste prestera, 

göra eller vara något. Men yogan öppnar upp ögonen för hur livet verkligen redan lever sig 

självt och vi bara hänger med. Vi gör alla så gott vi kan i denna process och Maria är 

övertygad om att i medvetenheten ligger sanningen; är vi medvetna kan vi fullt ut vara 

delaktiga och närvarande i denna spännande resa som livet är. 

Maria anser avslutningsvis att yogan i allra högsta grad förser henne med möjligheter att 

påverka sin egen person då den hjälper henne att möta sig själv och sina attityder som en del 

av henne själv. Genom medveten integrering får vissa saker större plats och utrymme av 

hennes identitet, andra mindre. Hon beskriver hur man alltid har rätt att vara den man är men 
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att man ska vara medveten om att den karmiska lagen alltid kommer att skapa konsekvenser 

för detta val. Därför menar Maria att medvetenheten som yogan förser henne med ger henne 

möjlighet att i större utsträckning välja hur hon vill vara. Yogan blir en väg mot större frihet 

och potential att vara fullt ut och helt sann. Maria tror även att det största fängelset som finns 

är det som vi själva skapar åt oss då vi inte är sanna mot oss själva. Ju mer sann vi vågar vara 

mot oss själva desto mer fria blir vi att vara den vi är. Yogan på mattan såväl som utanför är 

Marias sätt att ständigt våga, orka och glädjas åt att vara i denna process. 

 
ANALYS OCH DISKUSSION 
Nyandlighetens plats i vår tid 
Då man utgår från det religionsvetenskapliga perspektivet och tittar på vilken funktion, status 

och utveckling som yogan har haft och även i framtiden kan tänkas ha, kan man finna tydliga 

teoretiska förklaringar och stöd för dess utbredning. Sturmark och Frisk diskuterar den 

identitetssökande människan i en tid av föränderlighet och ständig revidering i svallvågorna 

av den stora globaliseringsprocessen enligt en klar modell; den behöver något att tro på, något 

att förhålla sig till samt helst något nytt och ”i tiden” till hjälp att förstå sin omvärld. För 

vidare resonemang i detta avsnitt om nyandlighetens plats i vår tid bör dock tilläggas att detta 

är en teoretisk diskussion sett ur det religionsvetenskapliga perspektivet med egna dragna 

slutsatser och paralleller till yogan. Varken de intervjuade yogautövarna eller de källor som 

behandlat yoga har diskuterat eller problematiserats yogans funktion eller status ur detta 

perspektiv utan här kopplar samman och diskuterar jag yogan fritt i förhållande till 

nyandlighet och den samtida kulturen vi lever i. Detta för att få en levande analys av yogan i 

ett religionsvetenskapligt perspektiv samt något av ett utvidgat perspektiv från den något 

smala och aningen avgränsade litteratur som behandlade redovisningen om yoga. Kanske 

skulle en ytterligare utvidgning av denna undersökning kunna vara att explicit föra denna 

diskussion och ålägga detta perspektiv även med yogautövarna för att undersöka deras tankar 

och reflektioner. Hur utövarnas förhållningssätt och relation till yogan är relaterad och kanske 

också påverkad av den kultur och tid de lever i med dess samtida nyandliga rörelser som 

dyker upp, blir till ett utvidgat resonemang. Eventuellt skulle en sådan vidare diskussion vara 

berättigad såväl som genomförbar i en D- uppsats i religionsvetenskap. 

Att olika nyandliga rörelser dyker upp och presenterar verktyg, modeller och strategier för 

denna verklighet och vardag som människan idag står inför blir ett naturlig och inte särskilt 

oväntat resultat. Nästan lite som behov och efterfrågan; det vi efterfrågar och är i behov utav 

det ser vi till att skapa eller skaffa oss. Detta i kombination med att omvärlden med olika 
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intressenter av varierande bakomliggande syfte också uppfattar denna efterfrågan och skapar 

utifrån de lösningar som kan täcka behovet hos den sökande människan. Möjligtvis har detta 

tagits steget längre i de mer utvecklade länderna där man även kan ana hur behovet faktiskt 

också skapas av makthavare eller andra intressenter genom att framställa världen eller vinkla 

dess aktuella trender eller status enligt ett särskilt perspektiv så att den sökande människan 

ska känna just detta behov. Media framställer inte sällan världen på ett oroväckande, kaotiskt 

och otryggsingivande sätt. Media förser oss också med produkter, tjänster och alternativ som 

ska verka dämpande, motverkande eller alternativa till allt detta andra rotlösa och 

skrämmande som det tidigare försett oss med. Nyandliga rörelser såväl som gamla religioner 

med nya fundamentalistiska inriktningar eller tendenser kan betraktas ur det perspektivet att 

de alla verkar enligt samma lagar; de skapar behovet såväl som efterfrågan och har därmed 

makten och resurserna att tillhanda hålla den enskilda individen lösningen. 

New Age borde kunna fungera som ett lysande exempel på hur omformulering, 

nyrevidering och ersättningsbehov av människors allt mer sökande och letande av en 

förståelig gudsbild i en allt mer orolig och föränderlig världsbild växer fram. Människorna 

behöver förstå sin omvärld, vad som händer i den och varför, särskilt då förändringarna tycks 

ske med alltmer accelererad fart och intensitet. Att söka tröst, finna mening samt hitta nya 

vägar till kunskap blir en naturlig följd av detta. New Age presenterar en världsbild som är 

trygg, där hopp finns och den enskilde individen har makt att påverka sitt eget liv och 

omvärld. Precis som McFauge redogör för hur Nietzsche är inne på att vi själva skapar våra 

illusioner så skapar vi ju på samma sätt även våra egna nya världsbilder. Att illusion och 

världsuppfattning skulle vara samma mynt fast olika sidor kan vid en första åtanke verka 

paradoxalt och nästintill som en skrämmande tanke. Fast vänder man några gånger på detta 

mynt förstår man slutligen att det faktiskt inte skulle kunna vara på något annat sätt. Detta 

resonemang går ju enkelt att applicera inte bara på nyandliga eller religioners begrepps-, 

traditions-, och metaforsapparater utan även hur vi uppfattar och förhåller oss till vår omvärld 

i stort. Att kunskap, sanningar och förhållningssätt som vi utvecklat i förhållande till dessa 

ifrågasätts, omprövas och kanske till om med byts ut blir som en naturlig följd, ett nästintill 

Darwinistiskt förlopp där det mest angelägna, aktuella och som är i behov utvecklar sig. 

Men så enkelt är det väl ändå inte, inte ens ur ett religionsvetenskapligt perspektiv kan man 

väl förklara människans sökande och behov av den nyrevidering av sin världsbild och dess 

beståndsdelar med enbart kulturella och samtidsexisterande faktorer. Inte heller kan man väl 

se alla nya teorier, trosföreställningar eller rörelser med system för utvecklande av fysisk 

såväl som psykisk hälsa som ett fenomen eller resultat av enbart samtidens påverkan. Att t.ex. 

yogautövare skulle söka sig till denna träningsform eller filosofi för att de känner oro, ängslan 
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och tvivel i sin omgivning samt för att yogan lockar med alla de upplysnings-, hälsoutlovade 

och lugningivande trender som vår samtida kultur producerar verkar aningen knapphändig 

förklaring. Naturligtvis borde det vara så att man av någon yttre eller inre omständighet, av 

tillfälligheter i ens omgivning eller bara av sin mänskliga natur känner ett behov, en lust eller 

nyfikenhet att söka sig till yogan. Detta resonemang gäller även för de nyandliga rörelsernas 

anhängare; att sia om deras anledningar, behov eller intentioner är omöjligt inom ramarna för 

denna undersökning. Ur ett religionsvetenskapligt perspektiv kan vi i bästa fall relatera och 

diskutera detta i förhållande till den samtida kulturen, den historiska utvecklingen samt vad vi 

vet om den mänskliga naturen i stort. Kanske kan vi då ana något som skulle kunna likna en 

förklaring eller flera, men helt säkra kan vi inte vara. Respekt, ödmjukhet och medvetenhet 

inför detta faktum gör en iakttagelse och en studie med dessa perspektiv spännande, oändligt 

utvidgbar och ständigt aktuell att ifrågasätta. Vem har svaret, om det ens finns något sådant, 

då inte ens individen i sig med säkerhet borde kunna distansera och utesluta sig helt från 

påverkan av omgivande faktorer? Spännande … 

Sturmark såväl som McFauge diskuterar hur människan väl alltid sökt kunskap för att 

utvecklas, finna mening och för att överleva. Den behöver förstå sig på sin omvärld för att 

finna mening, djup och glädje såväl som för att överleva och utvecklas. Huruvida dessa 

mänskliga egenskaper har rena fysiologiska eller psykologiska utvecklingsgrunder spelar 

mindre roll i sammanhanget, den sökande människan har ett behov av svar och 

meningsfullhet. De ovannämnda författarna diskuterar dels hur nyandligheten blir till en sorts 

produkt i samhället av den tid vi lever i. De ger en tydlig bild av vad nyreligiositeten står för, 

vad den fyller för funktion samt varför den ser ut som den gör. Dels reflekterar de också hur 

man kan vara av olika åsikter om huruvida dessa rörelser teorier, förklaringar och världsbilder 

egentligen är sanna, adekvata eller beforskade. Det är emellertid en diskussion som kan hållas 

utanför frågeställningen om huruvida de fyller en funktion samt på vilket sätt. Fördjupar man 

sig och fastnar i krav på bevis huruvida teorier eller presenterade världsuppfattningar är sanna 

eller inte missar man lätt de viktiga utgångspunkterna att människor faktiskt söker sig till 

dessa förklaringsmodeller av världen, varför de gör det och vilken funktion de har för dessa 

individer. Den analysen ger ett mer fruktbart och problematiserat perspektiv till hur dagens 

människa ser på sig själv och sin omvärld. Den blir också mer hanterlig då man ska 

genomföra jämförelser eller försöka se vissa relationer till den övriga omgivande kulturen. Jag 

tänker här närmast på hur Frisk diskuterar hur individen och hälsa rent generellt är något som 

fokuseras och tilldelats en betoning som värderas ha en hög status i vår kultur här i väst. 

Huruvida det är sant, att individen är bättre i jämförelse med en mer kollektiv variant av 

förhållandet som diskuteras i sammanhanget blir oviktigt. Det är ett faktum att människorna 
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lever, präglas och förhåller sig till den kultur som de gör, som utgör det primära då man ska 

dra slutsatser om den. Samma sak gäller ju de nyandliga rörelsernas plats, funktion och 

uppkomst. Huruvida deras budskap, metoder eller presenterade världsbilder faktiskt utgör 

absolut och beforskad sanning blir en sekundär betraktelse att hänge sig åt. Det gör i bästa fall 

de aktiva anhängarna eller troende. 

På det individuella och personliga planet tycks det däremot vara av större vikt och mening 

att man själv tror på och förnimmer det man identifierar sig med och den bild av världen och 

dess beskaffenhet man identifierar sig med. Är man anhängare av en nyandlig rörelse har man 

nog samma behov av upplevd närvaro, överensstämmande och relation till sin egen identitet 

som de yogautövande i intervjuerna beskriver att de har till sin yoga. De upplever ju samtliga 

att de identifierar sig med sin yoga, att de med hjälp av den ser på sig själva och sin omvärld 

enligt ett särskilt sätt samt att de har möjlighet att påverka detta. Mer om detta följer i 

kommande avsnitt som fokuserar mer på yogan och yogautövarnas perspektiv. Men för att 

belysa då det blir intressant att ifrågasätta och efterlysa bevis eller upplevda sådana eller det 

räcker med att konstatera hur något förhåller sig i relation till den kultur, omvärld eller 

kontext det verkar i. 

De hierarkier och maktfaktorer som genomsyrar och ständigt påverkar vårt samhälle och 

människorna i det har skapat vissa tydliga gemensamma karaktäristiska drag hos de nyandliga 

rörelserna som går att observera. Frisk diskuterar hur betoning på individen, kroppen som 

något heligt, och hälsa och psykisk utveckling som eftersträvansvärda mål och utgör samtliga 

exempel på detta. Beskrivningen av de nyreligiösa rörelsernas karaktärer och 

fokuseringsområden blir nästintill en beskrivning av vårt samhälle som det ser ut i stort. Det 

borde därför inte vara särskilt långsökt att jämföra den nyandliga människan med den 

moderna människan. Naturligtvis omfattar inte denna jämförelse alla de ritualer och 

trosföreställningar som de nyandliga rörelserna ägnar sig åt, även om de också ger en klar bild 

av vad som fattas den moderna människan och vad denne söker efter i sin omvärld. Men 

många fokuseringsområden och betoningar som karaktäriserar de nyandliga rörelserna 

återfinns också i andra trender inom olika områden i vårt samhälle. Sjukvård, 

utbildningsväsendet, politik etc tenderar samtliga att sätta individen i fokus och på olika sätt 

motivera för denne hur och vad som är verksamma metoder för att förverkliga sina mål och 

utvecklas som människa. Kanske är det här främst inte en fråga om vetenskap i förhållande 

till tro eller modernt jämfört med omodernt. Kanske är det här mer avgörande vad som 

fungerar, fyller en funktion och inger meningsfullhet för den enskilde personen just där och då 

i denna kontext. Hur man uppfattar sin omvärld samt förhåller sig till den från en given punkt 

blir avgörande för hur man sedan väljer att uppfatta den. 
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Fördelen med att ”skapa” eller formulera en religion, rörelse eller livsåskådning i den tiden 

som den faktiskt ska verka och påverka människor är att man har tillgång till forna, samtida 

såväl som framtida fakta, idéer och källor. Detta medför att trovärdigheten såväl som 

aktualiteten har goda förutsättningar att vara så exakt och precis som möjligt. Detta kan man 

se hur de nyandliga rörelserna drar fördel utav då de hänvisar till nyare forskning såväl som 

urtida vedertagna lärdomar som alltid fungerat. Så gör även media då de försöker styra, sälja 

eller på andra sätt skapa opinioner och med olika medel framställer och presenterar sina varor 

eller tjänster. Att hänvisa till vetenskapens framsteg så långt som den kommit nu såväl som 

gamla säkra kunskaper som förankrats, utvecklats och sedan urminnes tider utövats med 

framgång av människor över hela världen, blir till ett säkert försäljningsknep för den sökande 

människan i en ständigt föränderlig tid. Även yogan så som den framställs för oss här i väst 

besitter dessa fördelaktiga egenskaper. Den tar med hjälp av ursprunget av den flertusenåriga 

historien äkthet, genuinitet och länge beprövade metoder och applicerar detta på människan 

och hennes situation idag. Den gamla traditionen möter den nya människan och erbjuder 

denne ett sätt att förstå, förhålla sig och vidare utvecklas i sin tid. Nyandligheten såväl som 

yogans plats i vår tid tycks därmed befäst, berättigad och fullt förståeligt; de fyller en funktion 

och ett syfte hos den moderna människan. Med eller utan ”förpackandet” av dessa trender 

eller rörelser så har de förklarliga uppkomster och potentiella utvecklingsmöjligheter. De 

finns här och vinner ständigt ”nya marker” och anhängare för att vi behöver och efterfrågar 

dem i den tid och kultur vi lever nu. En analys av dem blir således till en minianalys av hela 

den moderna människan och i den kontext den verkar. 

 

Yogans plats i vår tid 
Yogans ursprung och historiska utveckling tycks med hjälp av filosofin följa en tydlig om 

även förgrenad röd tråd; dess grundläggande tankebanor och essens återfinns i olika 

traditioner som utvecklats och spridits under olika tidsperioder. Även om olika traditioner 

utvecklat olika sätt och medel att nå målet tycks förening, medvetenhet och ett sätt att 

utvecklas som individ vara målet och huvudtemat för de olika filosofiska modellerna och 

frågorna som skolorna syftar till att undervisas kring. Trots att de allra tidigaste skrifterna inte 

med säkerhet kan fastställas exakta datum eller författare tycks filosofin genom muntlig 

spridning överlevt och tom vidareutvecklats. Detta är klart jämförbart med hur även religioner 

sägs ha uppkommit, spridits och sedan utvecklats. Även religioner kan studeras och betraktas 

på som innehavande av en gemensam och ursprunglig grundfilosofi som sedan förgrenats och 

slutligen utvecklat olika traditioner och inriktningar. Kring religioners urkunder, omskrivna 

personer eller viktiga gudar tycks ständigt en diskussion kring dess trovärdighet och 
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bevisningsförmåga vara aktuell och elementär; har detta verkligen hänt, finns denna religions 

gud på riktigt, är världen verkligen beskaffad såsom denna heliga skrift beskriver den? Vilka 

är bevisen för eller emot detta? Det som skiljer yogans utveckling såväl som eventuella 

aktuella status åt från en religions är möjligtvis att detta i samma utsträckning inte diskuteras, 

ifrågasätts, eller ens problematiseras på samma sätt. Kanske är förklaringen till det att 

yogafilosofin ensam inte gör anspråk att förklara hur hela vår värld är konstruerad, vilka 

dogmatiska förhållningsregler man bör relatera till samt vad du ska tro på. Man kan utöva 

yoga bara för de fysiska övningarnas skull och de medförande positiva effekterna i form av 

smidighet, styrka, balans och ett allmänt välbefinnande i kroppen då andning kontrolleras och 

utförs på ett korrekt sätt som yogan syftar till. Kanske är detta den vanligaste vägen in i 

yogan, att man inledningsvis upplever och kan utvärdera de fysiska fördelarna med sitt 

yogautövande. Detta verkar inte betraktas som något fel eller konstigt heller inom den yogiska 

traditionen. Sri K. Pattabhis citat ”do your practise and the rest will come” vittnar om en 

tilltro och en medvetenhet om att systemet i sig utvecklar, stimulerar och aktiverar mer än 

bara den fysiska kroppen hos yogautövaren vare sig den förstår det eller inte. 

En reflektion kring hur yogan anpassats och framställs för oss här i väst av författare såsom 

Räisänen och Norberg blir hur yogan kan ses på och relateras till som enbart ett system för att 

aktivera vissa fysiologiska processer i kroppen, skapa lugn i sinnet och i bästa fall uppnå ett 

mer medvetet och upplyst tillstånd. Detta utan att för den saken skull tro på något 

övernaturligt, ”luddigt” som Sturmark beskriver det eller overkligt. Yogafilosofin förklaras 

snarare närmare enligt den modellen som Frisk beskriver att moderna nyandliga rörelser gör; 

som ett nästintill fysiologiskt system som utifrån det vill göra anspråk på att kunna beskriva 

hur hela världen är beskaffad. Jag tänker då främst på författare som Chopra och Räisänen 

som med sina beskrivningar av energier, energicentra (chakran) samt vibrationer målar upp en 

världsbild för yogautövaren att förhålla sig och sin yogaträning till. Detta kan möjligen liknas 

vid en religions anspråk på att ge en förklaringsmodell till hur världen är uppbyggd och 

fungerar. 

Yogautövaren väljer emellertid själv hur stor del av även denna bakomliggande filosofi 

med dess förklaringsmodell av vad som sker i och utanför kroppen den väljer att ta till sig och 

tro på. Då många övningar syftar till att stimulera, relatera till samt aktivera dessa beskrivna 

energifält och medvetandetillstånd etc som beskrivs borde yogautövarens tankar och 

föreställningar kring detta vara av största vikt för dennes upplevelse av resultatet. Tror 

utövaren på det den gör och dess inverkan borde den till stor del också uppleva ett tydligare 

resultat. Huruvida det sen är sant eller inte blir till en annan diskussion för utövaren såväl som 

utredandet i denna rapport. Eventuellt skulle detta kunna undersökas mer noggrant i en 
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undersökning på D- nivå, huruvida yogautövarna själva tror på den bakomliggande 

yogafilosofins världsbild med tillhörande fysiologiska beskrivningar av vad som sker vid 

utövandet av yoga eller inte. Kanske är det så att de förhåller sig så som Sri K. Pattabhi Jois 

föreskriver: ”do your practise and the rest will come” och därmed varken förväntar sig eller 

oroar sig vidare. Kanske har de tillit, tilltro och insikt i att yogan kommer att presentera och 

medvetande göra för dem precis det som de behöver veta då de behöver det. 

Även om yogans ursprung kan sökas i den hinduiska traditionen så framställs yoga enligt 

ovanför diskussion för oss här i väst främst som ett tankesystem och en livsfilosofi och inte en 

religion. Yogans filosofi har inte den spirituella dogma som återfinns i många religiösa 

traditioner, utan skulle mer kunna liknas vid en naturvetenskaplig procedur som förlitar sig till 

uteslutande personliga upptäckter och egna erfarenheter. Möjligen inger detta en form av 

trovärdighet, trygghet och ”säker väg” att välja i en otrygg tid av ständig föränderlighet som 

dessutom erbjuder en uppsjö av val av olika metoder att förhålla sig till med detta nya. 

Kanske kan yogan, med sitt tillförlitliga ursprung samt odogmatiska system utgöra en stabil, 

trygg och ”lagom” väg för den sökande människan av vår tid att välja. Den gamla traditionen 

som yogan representerar erbjuder den nya tidens utövare ett sätt att stanna upp, vara i sin 

kropp, tid och i sitt liv med allt vad det innebär. 

Frisk diskuterar hur det i nyreligiositeten ofta uttrycks att människan har en potentiell 

självförverkligande förmåga som bör utvecklas. Vikten av att människan själv upplever att 

hon har denna potential inom sig betonas ofta och de personliga upplevelserna inför detta 

faktum sätts i fokus. Författaren skriver om hur individens frihet att själv välja vad denne vill 

tro på eller identifieras med uppfattas som viktigt och betraktas som ett viktigt inslag i vår 

kultur. Yoga syftar ju uteslutande till den individuella upplevelsen där utövaren antas kunna 

uppleva, förnimma och erfara en medvetenhet eller närvaro utifrån sin givande situation där 

och då. Hur denna upplevelse av yogan formas, vilken medvetenhet som öppnas eller skapas 

för den enskilde yogautövaren behöver nödvändigtvis inte vara lik den andres. Vad yoga är 

för dig kan vara någon helt annat än vad det är för mig. Just denna yogiska grundtanke som 

baserar sig på den enskilde individens upplevelse borde göra yogan till ett fördelaktigt, klart 

valbart och utvecklande verktyg för en människa av vår tid att välja. Yogan skulle vidare 

kunna syfta till den förening och integrering av kropp, sinne och medvetande som den 

sekulariserade, otrygga och allt mer materialiserade människan tycks möta. Då yogan handlar 

om att förena och omvärlden i mångt och mycket upplevs som separerande, utgör yogan ett 

tydligt redskap och en balanserande motvikt till det som inte människan tycker sig kunna 

kontrollera i sin omvärld. Men med hjälp av yogans förenande grundtanke erbjuds eventuellt 

utövaren en utvecklingsprocess där denne själv kan styra över sitt eget förenande i alla fall. 
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Kanske är omvärldens separerade och alltmer enskilde individanpassade tillvaro den spegling 

som så starkt ger en bild av vikten av motsatsen: ett förenande. 

På samma sätt som en religion tillhandahåller medel och metoder för att individen ska 

uppfylla och förverkliga sig själv, gör också yogan det. Yogan tycks däremot inte förespråka 

en viss livsstil med en förutbestämd ordning av värderingar som man måste förbinda sig till 

om man inte vill. För åter igen handlar det väl om en tolkningsfråga och ett valbart 

förhållningssätt. Då religionerna oftast explicit beskriver hur frälsning kan uppnås, vilka 

förehavanden som bör praktiseras och vad som absolut inte är tillåtet, uttrycks yogans väg till 

målet mer implicit. Visst kan yogautövaren med fördel ägna sig åt meditation, 

chakrabalansering och andningsövningar som sägs stimulera energier på olika nivåer i 

kroppen, men det är inget måste. Yogan sägs också skapa och ha effekt även om man bara 

utövar den för utövandets skull oavsett utövaren anammat den yogiska filosofins presentation 

av hur världen är beskaffad. 

Men en yogi borde väl också blint kunna följa de rekommendationer om kost-, livs- och 

förhållningsregler till livet i stort som de olika yogaskrifterna tar upp och därigenom också 

passa in i ett dogmatiskt såväl som kollektivt förhållningssätt som religionerna ofta tillskrivs 

innefatta. Hur individen faktiskt väljer att förhålla sig till sitt yogautövande torde vara högst 

avgörande om det är jämförbart med en religion eller inte. Yogan, precis som allt annat, blir 

vad man gör den till. Att yogan emellertid från början mer koncentrerar sig på individen och 

dess utveckling och reflektion kring vad som händer den utan att försöka applicera en helt ny 

världs- eller gudsbild, gör den möjligtvis till mindre dogmatisk än en religion. Tanken om 

karma och reinkarnation, samt föreställningen om en gudomlighet kan emellertid ge upphov 

till ett visst motstånd till yoga hos många i väst, liksom tron att yoga strider mot deras egna 

religiösa tro. Religion följer en dock en kollektiv grundtanke; yogan följer mer individen med 

dess tankar och känslor. Man behöver inte tro på någon annan, eller på något annat än sig 

själv och sin egen utveckling då man utövar yoga. Yogan erbjuder och innebär på det sättet 

ingen förändring eller försakning av den du är eller vad du redan gör. Yogan handlar om 

förening och interaktion i det liv du redan lever och den person med alla de egenskaper du 

redan har. Yogan utgör mer ett system eller ett verktyg för att leva just ditt liv ännu mer samt 

att vara just dig, fast ännu mer. Detta ”ännu mer” är naturligtvis en definitionsfråga – ännu 

mer i förhållande till vad? Förutsätter yogan ändå att vi ändrar oss, går från lite mindre till lite 

mer? Kanske kan man tolka detta på olika sätt. Men hur den enskilde individen än väljer att 

förhålla sig eller förstå sig på yogans system är det till syvende och sist individen själv som 

väljer vad den vill tro på av yogan presenterades världsbild eller hur den tolkar de erfarenheter 
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som den upplever i och med sitt yogautövande. Detta torde vara enligt en modell som passar 

den moderna västerländska människa av sin kultur som handen i handsken. 

Då yoga för oss västerländska yogautövarna närmast framställs som en metodologi för 

fysisk, mental såväl som spirituell utveckling, innebär detta att oavsett vilken religion man 

tillhör inkräktar inte ett yogautövande på individens religiösa tro. Yoga underminerar inte en 

personlig, religiös övertygelse, utan kan snarare tillföra nya perspektiv och fördjupa tron. 

Detta vill säga om man redan har en religiös övertygelse eller uppfattning. Har man det inte 

presenterar yogan däremot inte ett helt annorlunda förhållningssätt för utövaren att relatera till 

än vad en religion gör. De yogiska skrifterna behandlar och föreskriver ju tydligt hur man bör 

leva, tänka och förhålla sig till sin omvärld för att uppnå målet med sin existens såväl som sitt 

yogautövande; att förena kropp, inne och tanke. Denna förening kan jämföras med 

kristendomens strävan efter att nå paradiset eller buddhismens önskan om moksha, det totala 

utslocknandet. Kanske skulle man kunna ifrågasätta hur pass odogmatisk yogan egentligen är 

då man fördjupar sig i denna bakomliggande filosofi med alla de påbud om hur ett yogiskt 

leverne bör tillämpas. Möjligen tillhör detta mer den äldre yogan, den som utövades bakåt i 

tiden och möjligen fortfarande i Indien. 

Den för oss i väst anpassade yogan har inte bara modifierats och anpassats vad gäller de 

fysiska övningarna så att alla kan utöva den. Även de mer spirituella och andliga delarna av 

den bakomliggande filosofin tycks ha tonats ner och fokus har istället lagts på den mentala 

träningen med tanke, känsla och handling i fokus. Detta får ju även stöd och belägg från den 

kognitiva beteendevetenskapen som här i väst sedan länge är allmänt känd och använd metod 

inom sjukvård. Att yogan på det sättet aningen avmystifierats, gjort mer till ett fysiskt 

träningssystem med de integrerade mentala aspekterna nästintill betraktade som resultat eller 

bieffekter av den övriga träningen i sig behöver inte betraktas som något fel eller mindre äkta. 

Vägen till målet är kanske inte det viktigaste, uppnås förenandet som hela den yogiska 

grundtanken vilar på är det kanske oviktigt hur förpackningen av detta förespråkande 

uppnåendet ett ut eller gått till. Kanske skulle många skrämmas, ställa sig skeptiska och 

snarare ta avstånd från yogan om den framställde alltför spirituell, andlig eller mystisk. Ett 

fysiskt system om även stimulerar och utvecklar mentala processer verkar möjligen mindre 

främmande och ”konstigt” för den moderna människan som lever i och är präglad av en kultur 

där världs- och gudsbilden med vetenskapliga metoder helst ska verifierbar i ett laboratorium. 

Samtidigt är väl den moderna människan sökande, nyfiken och i behov av en tro på något 

mer, större och tryggare än den ständigt föränderliga värld den beskådar varje gång hon 

öppnar sina ögon. Resonemanget kring behovet och uppkomsten av nyandlighet enligt 

föregående stycke presenterar ju bilden av den moderna människan om aningen vilsen, tom 
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och i behov av att ha något att förhålla sig till för att känna meningsfullhet. Kanske erbjuder 

yogan den perfekta kombinationen av dessa två skilda perspektiv och behov som tycks prägla 

individen idag: å ena sidan att själv förstå och kunna påverka sin situation och sin utveckling, 

å andra sidan att förhålla sig till och våga låta sig omslutas och hänge sig åt något mer, större 

och ogripbart än det som endast går att se, känna och ta på. Då yogan fysiskt skapar 

reaktioner, sensationer och emotioner i den fysiska kroppen är det inte svårt för den 

yogautövande att psykiskt och mentalt våga lita på, dras med och faktiskt känna tillit till att 

det faktiskt går att påverka processer inom oss som vi inte riktigt med intellektet kan förstå. 

 

Yogans plats hos den identitetssökande människan 
Yogans filosofi ger utrymme och redskap att utvecklas i den kontext den befinner sig i. Detta 

lämnar en öppenhet, utvecklingsbarhet såväl som individuell möjlighet att ta del av och 

integrera det av yogans filosofi som passar människan där och då. Samma resonemang kan 

naturligtvis överföras och appliceras på någon av de stora världsreligionerna; bara för att man 

anser sig vara kristen måste man inte gå i kyrkan varje söndag eller tro bokstavligt på det som 

står i bibeln. Däremot verkar det för den moderna människan särskilt i väst vara oerhört 

viktigt att inte bli påtvingad ett helt färdig och klar förklaringsmodell över hur allt hänger 

samman och är konstruerat i sin omvärld. Detta framgår tydligt i de intervjuer jag genomfört 

med de yogautövande i Goa. De framhåller samtliga vikten av att utgå från sig själva och 

därifrån välja in yogan och delar av den om stämmer in i deras liv. De framhåller också hur 

yogan på det sätter mer och mer blivit en del av deras liv från att från början endast varit en 

träningsmetod eller fysiskt system för att uppnå mentalt lugn. 

Den sökande, processerande och medskapande av sin egen sanningsbenägna människan 

tycks ha lättare att identifiera sig med samt förhålla sig till en filosofi som istället syftar till att 

här och nu vara i det som är och utifrån det uppnå någon slags visshet, kunskap eller 

förnimmelse av helhet, tomhet eller bara närvaro. Att vägen till detta dessutom går via 

integrerad fysisk verksamhet, att individen rent kroppsligt utsätter sig för aktivitet och stimuli, 

tycks också påverka känslan och upplevelsen av äkthet, förändring och eventuellt insikt. Då 

kroppens fysiskt aktiveras sker ju processer som i sin tur medvetet eller omedvetet förändrar 

utgångstillståndet hos den yogautövande individen. Detta kan endast ses på som en kroppslig 

förändring, rörelserna i interaktion med andligen skapar blodgenomströmning och 

hormonpåverkningar i kroppen som i sin tur vidareutvecklar andra kroppsliga och hormonella 

processer. Det kan betraktas och förstås på ett mera mentalt plan, där dessa kroppsliga 

processer öven understödjer mentala processer där energier frigörs, rensas ut och förnyas samt 

en ny medvetandenivå uppnås. Huruvida detta faktiskt sker eller för varje individ upplevs kan 
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emellertid ställas helt utanför en diskussion huruvida det är möjligt eller inte. Då individen 

upplever, förnimmer och väljer att tro att så är fallet, då är det också det. Ingen av de 

intervjuade nämner huruvida de tror eller förhåller sig till yogan bakomliggande filosofi vad 

gäller de processer om sägs äga rum och hur dessa hänger samman med en större bild av den 

omgivande världen. Samtliga intervjuade tycks snarare fokusera på vad yogan skapar för 

mentalt tillstånd hos dem utan vidare fördjupning i hur detta går till. Yogan är och blir vad de 

gör den till utan vidare analys av sanningshalten i de förklaringsmodeller som vare sig 

västerländskanpassad yogalitteratur eller uråldrig presenterar. Om det sedan endast är 

resultatet av de fysiska övningarnas påverkan på de kroppsliga reaktionerna som förändrat det 

ursprungliga mentala tillståndet är ointressant då upplevelsen av förändringen är det primära. 

Denna upplevda förändring och hur den påverkar de intervjuades förhållningssätt till sig 

själva och sin omvärld tycks emellertid tydlig och klar för dem själva. De framhåller samtliga 

hur de med yogans hjälp har möjlighet att påverka sin identitet, sin upplevelse av omvärlden 

samt sitt förhållningssätt till detta. De identifierar sig med yogan och upplever att de delvis 

själva kan styra över denna utveckling. Som röst 3 beskriver kan man inte alltid ändra på det 

som sker eller är i den omgivande världen, men man kan lära sig att förhålla sig till det och 

hitta vägar och sätt att komma vidare. De fysiska yogaövningarna på yogamattan speglar och 

övar henne att hantera och förhålla sig till det verkliga livet utanför mattan. Yogamattan kan 

ur det perspektivet betraktas om ett minilaboratorium där tillstånd, känslor och fysiska 

förnimmelser prövas, utvärderas och analyseras för att sedan användas ute i ”riktiga livet”. 

Kanske skulle man kunna argumentera att yogamattans ”minivärld” utgör en skyddad 

verkstad eller en verklighetsflykt för att slippa ta itu med den ”stora världen” och de verkliga 

känslorna, situationerna och tillstånden som ständigt avlöser varandra där. Men då yogan 

beskrivs som ett sätt att ”vara på riktigt” och ”leva fullt ut” är denna skyddade verkstad svår 

att motivera eller argumentera för. Yogautövarna tycks snarare öva upp och förbereda sig 

inför det verkliga livet på yogamattan snarare än rymma ifrån det. 

De intervjuade yogautövarna förnimmer ett förändrat medvetandetillstånd och 

förhållningssätt till sin omgivning i och med sin yogaträning. Om detta utlösts av endast de 

fysiska rörelsernas påverkan på de kroppsliga processerna eller det faktiskt föreligger någon 

förening av ett omslutande världsalt och den individuella själen tycks vara sekundärt i 

sammanhanget. Ingen av de intervjuade ifrågasätter eller uppehåller sig vid en diskussion om 

huruvida detta är möjligt. Sedan kan man givetvis ändå diskutera och reflektera hur individen 

själv förhåller sig till och uppfattar att denna förändring gått till, huruvida individen verkligen 

med tror att denna förening är möjlig överhuvudtaget eller om det handlar om rent fysiska 

processer som yogarörelserna satt igång. Beskrivandet för den västerländska yogautövaren av 
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yoga som ett system som genom fysisk aktivitet stimulerar och aktiverar för att mentala 

processer att ske kan emellertid ses på och jämföras med en religion i sig. Förhåller sig 

individen till denna förklaringsmodell som giltig, aktuell och gällande, ja då är det inte svårt 

att se hur den för denne också blir det. Precis på samma sätt som en religiös inte behöver 

ständiga bevis eller mirakel för att känna djup samhörighet, förståelse och känslor av 

sammanhang för hur omvärlden är beskaffad kan yoga utövaren också sluta sig till dessa 

förnimmelser av helhet och förståelse på det sätt de beskrivs och presenteras i yogafilosofin. 

Kanske är det just det som dessa yogautövande individer gör, fokuserar på det faktiskt 

upplevda resultatet snarare än förklaringsmodellen bakom. Att man då relaterar, identifierar 

och förhåller sig och sin identitet till detta blir till en naturlig del vilket vi kan utläsa av de 

svar som de intervjuade yogautövarna delgivit. 

Samtliga intervjuade förankrar, relaterar och känner starka paralleller mellan yogan och sin 

egen identitet och upplever dessutom att de har stor inverkan att påverka denna relation 

mellan yogan och sin egen identitet. Det borde vidare innebära att de inte bara blivit 

påverkade av yogan utan att de också känner att de vidare kan påverka med hjälp av yogan. 

Denna känsla av makt, kontroll och påverkbarhet på sitt eget liv, sin livssituation såväl som 

sin identitet tycks vara något som enligt Frisk och Sturmarks resonemang av den moderna 

människan är funktionellt och viktigt. Huruvida yogan är ett redskap som tillkommit dessa 

individer som ett resultat av den miljö där de lever eller om det är för dess inneboende 

möjligheter i sig är omöjligt att spekulera i. Vem kan med säkerhet fastställa det? Däremot 

kan man med hjälp av de intervjuades svar diskutera hur yogan för dem i deras nuvarande 

situationer i förhållande till de omgivande världarna i allra högsta grad är funktionellt, skapar 

mening samt är ett redskap för utveckling och ökad medvetenhet. Att stirra sig blind efter 

förklaringar i den omgivande kulturen, i de yogapresenterande källorna eller i samtida trender 

till detta upplevda hos de yogautövande blir lika omöjligt som ett nästintill förlöjligande 

projekt. Det som är yoga för en behöver inte vara yoga för en annan, men att yogan innebär 

ett sätt att förhålla sig till sig själv och sin omvärld samt att identifiera sig med blir till ett 

tillräckligt svar i sig. Med all bakomliggande filosofi och omgivande kontext blir det högst 

individuellt och personligt vad som spelat roll och påverkat denna identifikation och en 

spekulation eller kartläggning av det tycks orelevant i denna undersökning. Yogautövarna 

identifierar sig själva med sitt yogautövande, ur ett religionsvetenskapligt perspektiv kan det 

fullt ut förstås med hjälp av den omgivande kontextens situation med den bakomliggande 

filosofin såväl som samtida trender som grund, men den individuella upplevelsen av den egna 

identiteten i relation till yogan och dess representation av potentiell förening av kropp, sinne 

och medvetenhet är unik, personlig och oändlig. Den kan nog inte beskrivas i ord, med teorier 
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eller enligt någon modell. Den kan inte heller tillfullo undersökas, redogöras för samt 

förklaras i en C-uppsats i religionsvetenskap. Den måste upplevas på mattan såväl som i det 

verkliga livet. Så låt oss leva fullt i det oändligt spännande och underbara liv vi alla har 

tilldelats och ställa oss på mattan- Namasté! 

 

SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING 
Yoga har flera innebörder men alla tycks indikera rörelse och evolution. Själva ordet yoga är 

sanskrit och betyder ”att ena, föra samman” och refererar till bandet mellan kropp och själ hos 

varje individ, men också till bandet mellan det egna jaget och den sanna identiteten. Yoga 

beskrivs ofta som konsten att leva grundad på kunskapen om livet. Den kan ses som ett 

vägskäl där kropp, själ och sinne möts via rörelser, andningsteknik, fokus och kroppskontroll. 

Yogans system beskrivs vara baserat på universella lagar och kan definieras som kunskapen 

om hur man skapar balans mellan kropp och själ samt mellan vila och aktivitet. Yoga har en 

central tanke om att förebygga ohälsa och är en disciplin som är designad att leda till en sluten 

allians mellan kropp, själ och sinne. 

Under årtusenden har människan utvecklats som ras på många olika sätt och genom att lära 

oss kontrollera tankar, sortera känslor och dynamiskt stretcha samt stärka muskulaturen kan vi 

utvecklas som individer. Yogan utgör ett redskap som fysiskt såväl som psykiskt syftar till 

denna utveckling. 

Yogautövande innebär vidare en träning på att behålla sig i nuet. Eftersom kroppen, 

tankeverksamheten och miljön runt omkring är i ständig rörelse och förändring, måste man 

arbeta med sig själv i nuet för att bli stark, kraftfull, vaken och harmonisk. Yoga utgör på det 

sättet en process som för individen längs en väg. Den betonar att alltid arbeta i lugnt tempo 

och ta ett steg i taget. På detta sätt uppfyller yogan den holistiska grundtanken att nå balans 

och få med sig alla element hos människan. Yoga förklarat mer som en sorts erfarenhet 

innebär en union med atman, det transcendentala jaget, vilket i praktiken innebär att när man 

utövar yoga stärks den egna identiteten genom att stress, spänning och obalanser i kroppen 

minskar. 

Samtliga av de intervjuade yogautövarna förankrar, relaterar och känner starka paralleller 

mellan yogan och sin egen identitet. De upplever dessutom att de har stor inverkan att påverka 

denna relation mellan yogan och sin egen identitet då de förnimmer ett förändrat medvetande-

tillstånd och förhållningssätt till sin omgivning i och med sin yogaträning. Denna upplevda 

förändring och hur den påverkar de intervjuades förhållningssätt till sig själva och sin omvärld 

tycks tydlig och klar för dem själva. De framhåller samtliga hur de med yogans hjälp har 
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möjlighet att påverka sin identitet, sin upplevelse av omvärlden samt sitt förhållningssätt till 

detta. Då de identifierar sig med yogan upplever de att de delvis själva kan styra över denna 

utveckling även om man inte alltid ändrar på det som sker eller är i den omgivande världen. 

Attityderna gällande hälsa, spiritualitet, livsstil och människans plats i samhället har 

förändrats dramatiskt och människor söker svar på vardagliga problem. I dessa kaotiska tider 

kämpar miljön för att överleva och vi människor lider alltmer av psykisk och fysisk stress, 

med nya sjukdomar i antågande samt gamla, som vi trodde var botade med antibiotika, men 

som nu återigen gör entré i vårt samhälle. Vi kan inte alltid kontrollera dessa händelser eller 

yttre omständigheterna, men vi kan lära oss att ta itu med dem. Detta menar de som beskriver 

yogan är dess genom årtusendens bekräftade förmåga; att hjälpa människan att uppöva ett inre 

tillstånd av centrerat medvetande som inte störs av livets oundvikliga turbulens. 

Även om yogans ursprung kan sökas i den hinduiska traditionen så framställs yoga enligt 

främst för oss här i väst som ett tankesystem och en livsfilosofi och inte en religion. Yogans 

filosofi har inte den spirituella dogma som återfinns i många religiösa traditioner, utan skulle 

mer kunna liknas vid en naturvetenskaplig procedur som förlitar sig uteslutande på personliga 

upptäckter och egna erfarenheter. Möjligen inger detta en form av trovärdighet, trygghet och 

”säker väg” att välja i en otrygg tid av föränderlighet som dessutom erbjuder en uppsjö av val 

av metoder att förhålla sig till detta nya. Kanske kan yogan, med sitt tillförlitliga ursprung 

samt odogmatiska system utgöra en stabil, trygg och ”lagom” väg för den sökande människan 

av vår tid att välja. 

Då vi befinner oss i början av ett nytt århundrade som kan sägas präglas av en gigantiskt 

stor idékonflikt mellan den sekulära, humanistiska livsåskådningen och den religiösa, 

konservativa och dogmatiska synen på världen kan yogan representera ett alternativ där den 

individuella upplevelsen och utvecklandet av den personliga potentialen sätts i fokus. 

Då attityderna gällande hälsa, spiritualitet, livsstil och människans plats i samhället tycks 

ha förändrats dramatiskt det senaste århundradet tycks det religionsvetenskapliga perspektivet 

presentera en bild där människor av vår tid söker svar på vardagliga problem. I dessa kaotiska 

tider då miljön kämpar för att överleva och vi människor i större utsträckning lider av psykisk 

och fysisk stress, tycks nyandlighet och nyreligiösa rörelser alltmer få fäste i den kultur vi 

lever i. Med de religionsvetenskapliga glasögonen kan vi vidare betrakta hur vi befinner oss i 

början av ett nytt århundrade som kan sägas präglas av en gigantiskt stor idékonflikt mellan 

den sekulära, humanistiska livsåskådningen och den religiösa, konservativa och dogmatiska 

synen på världen. 

För att komma vidare från det religionsvetenskapliga perspektivet kan det perspektiv som 

jag valt att kalla det yogiska perspektivet med yogan i fokus representera ett alternativ där den 
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individuella upplevelsen av yogaträningen och vad den innebär sätts i fokus. Yogans centrala 

tanke om att förebygga ohälsa är en disciplin som är designad att leda till en sluten allians 

mellan kropp, själ och sinne. Under årtusenden har människan utvecklats som ras på många 

olika sätt och genom att lära oss kontrollera tankar, sortera känslor och dynamiskt stretcha 

samt stärka muskulaturen kan vi utvecklas som individer. Yogan utgör ett redskap som fysiskt 

såväl som psykiskt syftar till denna utveckling och blir på det sättet något som tycks vara ”i 

tiden” och överensstämmande med den rådande kulturen vi lever i här i väst. Vår samtid tycks 

ur det religionsvetenskapliga perspektivet understödja utvecklandet av den tradition och 

ursprungsidé som den yogiska grundtanken vilar på. På detta sätt utgör yogan en bro mellan 

den gamla traditionen och samtiden med alla dess entusiastiska yogautövare. 

Söker man sig ytterligare vidare och ett perspektiv bort finner man hos dessa yogautövare 

ett mer personligt perspektiv som har sina referenser, utgångspunkter och förhållningssätt till 

sin tillvaro och sin egen relation till den. Det personliga perspektivet med intervjuade 

yogautövare i fokus presenterar en bild av yogan som något de förankrar, relaterar och känner 

starka paralleller till i förhållande till sin identitet. Yogautövarna upplever vidare att de har 

stor inverkan att påverka denna relation mellan yogan och sin egen identitet då de förnimmer 

ett förändrat medvetandetillstånd och förhållningssätt till sin omgivning i och med sin 

yogaträning. Denna upplevda förändring och hur den påverkar de intervjuades förhållningssätt 

till sig själva och sin omvärld tycks tydlig och klar för dem själva. Då de identifierar sig med 

yogan upplever de att de delvis själva kan styra över denna utveckling även om man inte alltid 

ändra på det som sker eller är i den omgivande världen. 

På detta sätt kan man ur ett religionsvetenskapligt, yogiskt såväl som mer personligt 

förhållningssätt få fatt på olika perspektiv som behandlar vår samtid, yogans plats i den såväl 

som dess verkningar för de enskilda utövarna. En gamma tradition möter nutida utövare och 

detta möte kan betraktas, förklaras och förstås ur flera olika perspektiv och aspekter, men 

denna undersökning har begränsats till att behandla tre; det religionsvetenskapliga, det 

yogiska och det personliga. Resan, att förklara yogans identitetsskapande funktion för 

utövarna, blir med dessa tre perspektiv som utgångspunkter oändligt spännande, 

problematiserande och vidareutvecklingsbar. Din resa är inte lik min, men tillsammans och 

med fler perspektiv kanske vi kommer närmare en förståelse av den identitetsskapande 

processen. Så låt vår resa börja och fortsätta under all respekt, med gränslös öppenhet och i 

djupaste frid - Om shanti. 
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BILAGA 1 

 

Frågorna vid intervjutillfällena under yogaresa i Goa, Indien: 

 

• Vad innebär yoga för dig? 

• Har yogan något samband med din identitet eller ditt sätt att uppfatta dig själv på? 

• Anser du att du med yogans hjälp har möjlighet att påverka och styra din identitet? 
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Frågorna vid intervjutillfällena under yogaresa i Goa, Indien


INLEDNING


Den mångtusenåriga indiska traditionen som yoga representerar har idag blivit omåttligt populär och dess antal utövare ökar för varje dag överallt i världen. Världen med dess invånare bär ju likt yogan på egna förutsättningar, strukturer och förhållanden som påverkas av historien, samtiden såväl som framtiden. Att försöka förstå sig på hur yogan och världen idag med dess invånare förhåller sig till varandra blir till en spännande, utmanande och mångperspektivbetraktande undersökning. Inte minst då jag själv sedan ett par år tillbaka gjort detta angenäma möte med yogan och allt vad den innebär, blir ju yogans funktion, relation samt inverkan i dess utövares liv av högsta intresse att studera. Hur mötet mellan den gamla traditionen yoga och dess nutida utövare uppstår, befästs och vidare utvecklas i förhållande till varandra, blir till en hisnande upplevelse, erfarenhet och lärdom att ta del av.

Min arbetshypotes under arbetet med denna undersökning var att yogautövare visst anser att de med yogans hjälp kan påverka och styra sin personlighet. Vidare var min gissning att de i allra högsta grad identifierar sig med yogan samt att de själva reflekterat över detta. Jag kunde dock inte säkert veta, så denna rapport redogör för vad jag funnit i min undersökning.


Med denna undersökande rapport välkomnas Ni att delta under ett sådant unikt, oändligt spännande och ur många perspektiv reflekterbart möte; mötet mellan den gamla traditionen yoga och dess nutida utövare. Må vårt möte ske under all respekt, med gränslös öppenhet och i djupaste frid- Om shanti!

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt yoga kan påverka människors egen identitetsuppfattning. För att kunna undersöka mitt huvudsyfte kommer vidare följande frågeställningar att behandlas i rapporten:


· Anser yogautövare att de med yogan kan påverka och förändra sin identitet?


· Vad är yoga och hur ser den bakomliggande filosofin ut?

· Hur kan man ur ett religionsvetenskapligt perspektiv förklara yogans eventuella identitetsskapande funktion?

Bakgrund


Då jag själv sedan flera år tillbaka haft ett brinnande och alltmer tilltagande intresse för yoga såväl som dess bakomliggande filosofi, innefattandes mer än bara det fysiska och praktiska utövandet, såg jag det som en ypperlig möjlighet och tillfälle att skriva min C- uppsats i religion inom detta ämne. Då jag studerat religion två terminer och är inne på min tredje har jag vid åtskilliga tillfällen slagits av hur mycket religion, kultur och människors sätt att förhålla sig till detta idag såväl som bakåt och framåt i tiden har många intressanta och utforskningsbara sammankopplingar med yoga. Olika religioner, livsåskådningar och kulturer tycks ha många gemensamma referenspunkter och dessa tycker jag mig kunna finna inom yogafilosofin också.

Min nyfikenhet, entusiasm och spänning att undersöka hur förhållandet mellan människors identitet och deras religion eller livsåskådning såväl som hur deras identitet och yogautövande hörde samman kom snart att vidgas ytterligare till att gälla även huruvida dessa förhållanden förhöll sig gentemot varandra; har människors förhållande till sin identitet något att göra med deras religion eller deras yogatutövande? Med denna bakgrund, i egenskap av religionsstuderande som vid ett flertal tillfällen reflekterat över religion, människan och identiteten, samt sen en tid tillbaka regelbunden yogautövande, där liknande frågeställningar väckts även i relation till yogan och den bakomliggande filosofin, bestämde jag mig för att i en C- uppsats utforska detta närmare.

En yogaresa till Goa i Indien med möjlighet att fördjupa mina yogakunskaper både i praktiken såväl som i den teoretiska filosofin med föreläsningar kunde knappast ha kommit lägligare i tid än just denna termin då uppsatsen skulle skrivas. Sagt och gjort, jag bokade en plats till denna resa och genomförde, upplevde och reflekterade över yogan på plats. I Indien, tillsammans med ett 30- tal andra yogautövare av olika erfarenhets-, ålders- och bakgrundsvariationer kunde jag under två veckor observera, reflektera samt intervjua och höra de andras röster om hur yogan påverkade och hörde samman med identiteten. Mitt urval av intervjuade deltagare är baserat på erfarenheter, ålder och fördjupningsgrad av yoga. Jag vill att mina intervjuade deltagare skulle ha en så stor spridning så möjligt. Att få genomföra denna resa, och sammanfatta mina såväl som de andra deltagarnas erfarenheter som delvis utgör underlaget till min uppsats, var en oförglömlig och omvälvande upplevelse.

Metod och material


Då yogaresan ägde rum just under uppsatsskrivningen blev en självklar och naturlig del av metoden för insamlandet av fakta till denna undersökning att delta, intervjua samt observera och reflektera över det om sades och gjordes under resan. Yogaresan anordnades av en yogaskola i Stockholm och vände sig till yogainstuktörer, erfarna yogautövare samt på andra sätt yogaintresserade människor. Genom medverkan på alla undervisnings-, tränings- samt föreläsningstillfällen samt samtal på fritiden under vistelsen i Goa har jag insamlat en hel del material i from av intervjuer, iakttagelser och reflektioner. De iakttagelser, upplevelser och frågeställningar som dykt upp har jag antecknat, reflekterat kring samt i efterhand sökt vidare referenser till i litteratur för att närmare utreda ämnet med teoretiskt stöd. Jag har emellertid valt att redovisa vissa delar i sparsam mängd i den redovisande delen av denna undersökning då detta behandlade rent yogatekniska delar som för undersökningens skull inte var relevanta. Att huvudsyftet undersöks och utreds var mitt huvudsakliga mål, inte att redovisa allt det yoga är och står för. Detta också för att undvika att undersökningen ska bli alltför subjektiv, begränsad och endast betraktad ur ett ”yogiskt” perspektiv, som ju delvis också är mitt eget. Jag har däremot valt att på ett mer organiserat och väldokumenterat sätt genomföra, anteckna samt redovisa för ett fåtal medresenärers olika svar och tankar kring de delfrågor som nämndes ovan till mitt huvudsyfte. Detta för att kunna jämföra yogautövarnas röster och tankar kring identitet och yoga med det som jag hittar i den litteratur om yogafilosofin som jag valt att redovisa. Urvalet av de yogaröster som hörts och redovisas i rapporten är baserat på ålder, erfarenhet av yogautövande samt intresse från deras sida att föra en diskussion kring och identitet.

Jag har vidare valt att inte redovisa vare sig särskilt djupgående eller brett om de olika yogatraditionerna som existerar idag eller förekommit bakåt i tiden, detta med anledning av respekt och medvetenhet om områdets alltför stora vidd och perspektiv. Det skulle vara en egen undersökning i sig att redovisa för de många yogatraditionernas olika karaktärer och särdrag. Jag har däremot valt att kort fördjupa och redovisa för den speciella yogatraditionen ashtangayoga som jag och de övriga deltagarna utövade under resan till Indien, samt i korthet beskriva dess ursprung, bakomliggande filosofi och utbredning.

Att vidare ställa den gamla traditionen som yoga innebär i relation till dels den kultur vi lever i här i väst idag, dels till individerna i vår kultur och deras eget perspektiv på dess inverkan på deras identitet samt hur detta kan ses i relation till varandra, kommer att diskuteras i undersökningens avslutande del. För att föra ett heltäckande sådant resonemang skulle emellertid en grundligare genomgång av de olika yogatraditionerna som existerar, en mer djupgående undersökning av yogautövarnas egen uppfattning av sin egen relation till yoga i förhållande till omgivande kulturen samt en bredare samtidsdiskussion krävas. Detta har av tids- och utrymmesskäl inte genomförts, men skulle eventuellt i en undersökning på D- nivå vara en fullt genomförbart. Jag anser dock att denna diskussion med fördel kan föras i mindre skala med utgångspunkt i min valda yogatradition samt vad man i relation till den, några utvalda utövare och omvärlden kan göra för iakttagelser samt dra för slutsatser. Att vidare föra detta resonemang och ställa det i förhållande till hur yogautövarna uppfattar sig själva och sin identitet är däremot högst relevant och genomförbart eftersom det är just denna yogatradition som de utövar, relaterar till och om så är fallet, identifierar sig med.

Litteratur


Vad gäller mitt val av referenslitteratur kommer det tydligt att framgå hur litteratur som beskriver och förklarar yogatraditionen och dess bakomliggande filosofi dominerar. Detta fokuserande av litteratur har gjorts för att över huvudtaget kunna redogöra för vad yoga är, hur det utövas och den filosofi som föreligger denna tradition. Att föra en diskussion huruvida man identifierar och tycker sig påverkas av yogan skulle utan denna bakgrund vara ointressant, om inte helt omöjlig, då man först inte vet vad denna tradition innebär. Detta medför vidare att litteratur som beskriver och på andra sätt behandlar den särskilda yogatraditionen ashtangayoga varit nödvändig att ta hjälp av i rapporten eftersom det är denna tradition som de intervjuade yogautövarna förhållit sig till. Huruvida denna litteratur är objektiv, tillförlitlig eller på andra sätt allmänt accepterad och vedertagen är ovisst, men Petri Räisänens bok Kraften bakom yoga
 som använts huvudsakligen till dessa avsnitt ger en välstrukturerad, gedigen och omfattande bild av vad ashtangayogasystemet syftar till. Petri Räisänen är en hängiven elev till guru Sri K. Pattabhi Jois, västvärldens introducerare av ashtangayogan, och världskänd som lärare. Petri började med ashtangayoga i Helsingfors år 1988 och under 1991-97 studerade han folkmedicin, undervisade i ashtangayoga och arbetade med naturterapi. 1998 grundade Petri Ashtangayoga Helsinki, och har sedan dess ägnat sig helt åt att undervisa ashtangayoga.


Den övriga yogalitteraturen är vidare utvald och behandlad av mig i förhållande till de rekommendationer jag fått av erfarna instruktörer och bokhandlare. Vidare är detta just samma litteratur som de andra yogautövarna vänder sig till och tar del av i sina yogastudier, så det borde vara adekvat fakta ur det perspektivet. Litteraturen behandlar således det som yogautövarna själva förhåller sig till och eventuellt fördjupat sig i och därigenom eventuellt påverkats av. Ur det perspektivet blir valet av litteraturen högst aktuellt och befogat för utredandet i denna rapport.

Vidare har mer populärvetenskaplig litteratur av författaren Deepak Chopra använts som också beskriver yoga och dess bakomliggande filosofi. Detta för att belysa, förklara och även redogöra för vad yogautövarna såväl som gemene man eventuellt skapat sig för bild, förståelse och blivit påverkad av då de stött på just denna lättillgängliga litteratur. Deepak Chopra är läkare, född och uppvuxen i Indien, men bor och arbetar numera i Kalifornien. Där driver han Chopra center for well being, ett centrum som tar emot folk för kurser i meditation och självläkande, för yoga och massage, allt enligt uråldriga ayurvediska metoder, men med modifieringar av doktor Chopra. Nittio procent av sin arbetstid tillbringar Deepak Chopra på resande fot. Varje år ger han ut minst en bok som han sedan reser jorden runt och talar om.


För rapportens huvudsyfte, att undersöka huruvida yogautövarna anser att de kan identifiera sig med eller påverka sin identitet med hjälp av yogan, är litteratur som de själva stött på eller blivit undervisad ifrån den intressanta. En diskussion kring huruvida vissa författare anpassat, ändrat och med bakomliggande kommersiella syften framställt sin syn på yoga för att sälja mer hör dock inte hemma i denna undersökning. En sådan jämförelse av synen på, framställandet av och vinklingen av yogan samt de bakomliggande syftena är förvisso intressant, spännande och fullt undersökningsbar. Dock kommer detta inte att behandlas i denna rapport av utrymmes-, tids- och grundläggande syftningsskäl. Möjligtvis skulle en sådan diskussion vara adekvat och genomförbar i en undersökning på D- nivå.

Vidare har som tidigare beskrivits intervjuer och fältstudier genomförts för att ta del av, anteckna samt för att skapa en förståelse av hur yogautövarna förhåller och identifierar sig till sitt yogautövande. Då också jag själv deltog i samtliga yogaklasser och själv även utgör en del av det som undersökningen omfattar, hur yogan påverkar identitesskapandet hos utövaren, har jag emellertid valt att inte beskriva mina egna upplevelser eller erfarenheter närmare kring relationen mellan yogan och min identitet. Detta för att skapa ett mer objektivt och öppet förhållande till den undersökta relationen så möjligt. Däremot kan valet av källor, av intervjuade personer samt andra referenser vara en källa till subjektiv och aningen odistansierat förhållningssätt då dessa uteslutande har varit mina beslut. Men så föreligger väl i de flesta undersökningar och utredandeprocesser, att ett urval och en fokusering av metod och material måste ske för att undersökningen ska formas och genomföras alls. Att man sedan under processen med utredandet ständigt ifrågasätter, utvärderar och distanserar sig från sina källor, perspektiv och utgångspunkter säkerställer möjligen aningen att perspektiven eller resultatet av undersökningen inte blir för få eller snäva.

Disposition


Rapporten som redovisar denna undersökning är indelad i tre huvudmoment; inledning, redovisning och analys, diskussion och slutsats. I inledningsdelen beskrivs bakgrunden och tillkomsten för denna undersökning. Även huvudsyftet och frågeställningen presenteras med sina tillhörande delfrågeställningar. En kort redogörelse för val av metod samt dispositionens utformning anförs också i denna inledande del av rapporten. Rapportens andra del, redovisningen, kommer vidare att behandla tre perspektiv; det religionsvetenskapliga, det


yogiska och det individuella. Denna uppdelning i tre utgångspunkter för att på ett så problematiserat och utredande sätt så möjligt kunna besvara frågeställningarna. I den analyserande och slutsatsrubricerade delen diskuteras sedan dessa respektive tre perspektiv utifrån samtliga delfrågeställningar för att vidga och perspektivberika analysen så mycket så möjligt. Efter den analyserande diskussionen med slutsatser kommer en kortare sammanfattning där frågeställningarna besvaras och på ett kortfattat sätt presenteras. Avslutningsvis följer en källförteckning med källhänvisningar till samtliga muntliga såväl som skriftliga referenser. En bilaga med de frågeställningarna som diskuterades vid de muntliga intervjuerna följer allra sist i rapporten.

Vidare förekommer det fortlöpande i rapporten ord och begrepp som markerats med kursiv stil. Detta för att uppmärksamma läsaren på främmande, svåra eller nya begrepp som kommer att förklaras.


REDOVISNING


Under redovisningsdelen av min undersökning kommer tre perspektiv att belysas och presenteras; det religionsvetenskapliga perspektivet, det yogiska perspektivet och det personliga perspektivet. Orsaken till denna indelning av tre perspektiv är att tydligare belysa syftet med frågeställningarna från olika perspektiv. Med detta är förhoppningen och tanken att kunna framföra en så nyanserad, fri och bred analys så möjligt. De olika perspektiven kommer vidare att presenteras under olika underrubriker vilket framgår i den redovisning som följer.

Det religionsvetenskapliga perspektivet


Behovet och uppkomsten av nya livsåskådningar



De flesta människorna reflekterar någon gång under sitt liv över de fundamentala frågorna om vår tillvaro. Somliga reflekterar mer, andra mindre, men oavsett hur mycket vi funderar kring dessa frågor har vi alla en grundläggande uppfattning av dessa frågor. Denna uppfattning benämner Christer Sturmark i Tro och vetande 2.0
 som livsåskådning. Författaren menar att globalisering, identitetsupplösning och otrygghet gör att allt fler söker sig tillbaka till tryggheten i de religiösa skrifternas absoluta sanningar som för många utgjort en sorts livsåskådning. På det sättet menar Sturmark att vi får en ökad fundamentalism inom alla religioner i stora delar av världen. Samme författare diskuterar å andra sidan även hur globaliseringens negativa effekter som otrygghet, rotlöshet och identitetskris, även skapar ett behov av att finna nya vägar såsom nyreligiösa och nyandliga rörelser samt i vidskepelser. Då inget är som förut och saker ständigt tycks vara i rörelse menar Sturmark att det för somliga blir lösningen att söka tryggheten i nyandlighetens ”varma luddighet”.


Liselott Frisk diskuterar i sin bok Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv
 begreppen religiositet och nyreligiositet. Författaren konstaterar att begreppet religiositet närmast kan förklaras som ett parapylbegrepp omslutandes flera olika begrepp, men som utifrån en given utgångspunkt ändå tar upp och behandlar existentiella frågor. Vad vidare gäller begreppet nyreligiositet menar samma författare att detta står i opposition till de satta och konventionella förställningarna kring religion eller livsåskådningar som redan finns i samhället. Ofta angränsar denna nyreligiositet till olika former av terapi eller personlig utveckling och många nya rörelser tar avstånd från just beteckningen religiositet. Istället menar Frisk att rörelserna hellre refererar till sig själva som upplysandes om ”kunskapens väg” eller genom att åberopa läran de står bakom som ”vetenskaplig”. Rörelserna vill ogärna förknippas med snäva trosföreställningar eller stela dogmer och utgör på det sättet en sorts polemik mot exempelvis kristendomen som ofta anses exemplifiera denna stelhet.
 Religion uppfattas i dessa nyreligiösa kretsar som ”blind tro” medan uppfattningen att vetenskapen är bäraren av det absolut ”sanna”.


Frisk diskuterar hur kritik kan och också ofta riktas mot dessa nya rörelser och deras metoder att nå ut med sitt budskap. Anklagelser som att de kommersiellt säljer ut sig då avgifter för kurser, vägledning och föredrag ofta står för finansieringen är inte ovanliga. Författaren påminner om att vi dock inte ska glömma att vår statskyrka såväl som våra friskolor till stor del fortfarande är finansierade av skattepengar.
 Även Sturmark menar att vi lever i ett av världens rikaste och mest sekulariserade länder men ändå inte fullt ut klippt banden mellan staten och kyrkan. Mer än en kvarts miljon människor har lämnat svenska kyrkan sedan stat och kyrka separerades år 2000, men författaren framhåller hur kyrkan fortfarande har en privilegierad ställning i Sverige. För att redogöra för några av författarens exempel nämner denne kyrkans helt dominerande ställning inom begravningsverksamheten, den oproportionellt stora delen av rådgivning vid krissituationer som trossamfunden står för samt medias opartiska förhållningssätt till vad som sänds i TV och radio. Sturmark redogör för hur Radio och TV egentligen inte får upplåta sändningsutrymme till separata intresseorganisationer men ändå sänder program som sprider en religiös livsåskådning som t.ex. gudstjänster varje söndag och alla större helger. Detta menar Sturmark kan tyckas strida mot den sekulariserade grundtanken då inga andra intresseorganisationer såsom politiska, fackliga, miljöorganisatoriska eller andra erbjuds samma möjlighet.


Kännetecken hos den nya religiositeten eller livsåskådningen

Den moderna vetenskapliga världsbilden har sedan 1600- talet gradvis vuxit fram, skilts från den kristna och fått en högre status. Idag uppfattas vetenskapen allmänt som den högsta källan till kunskap och åtnjuter många människors absoluta trovärdighet och tillförlitande.
 Många icke-kristna nyreligiösa rörelser återknyter ofta till den vetenskapliga världsbilden såväl som till modern fysik- och hjärnforskning. Ibland hävdas t.o.m. att den nya forskningen stödjer ett nytt slags religiositet eller en reviderad världsbild, även om vetenskapen ännu inte riktigt kunnat bekräfta detta. Gudsbilden i nyreligiösa sammanhang uttrycks ofta på ett sätt som anses harmonisera med en ”vetenskaplig” syn. Guden är sällan personlig utan snarare en princip eller en sorts energi med varierande namn som Varandet (TM), Universum (New Age) eller Tomhet (Osho- rörelsen). Det gudomliga psykologieras och identifieras vidare ofta på någon nivå med människans inre. Detta medför att Gud snarare identifieras med människans inre potential än som ett övermänskligt väsen. Detta menar Frisk mer ligger ”i tiden” och i vår kultur medan de äldre religionerna, som t.ex. kristendomen, hamnat mer ”ur tiden” då de har sina ursprung i andra tider. Ett exempel på detta är hur kristendomen hamnade i konflikt med darwinismen då den växte fram under 1800- talet.
 Detta problematiseras dock ytterligare av Sturmark som beskriver hur de gamla religiösa trosuppfattningarna än idag påverkar och styr vad om lär ut i skolorna i exempelvis USA. Så även om viss kunskap sägs vara vetenskapligt bevisad eller vissa teorier beprövade och fastslagna, är det för den sakens skull inte säkert att alla ansluter sig till dem.


Betonandet av individen är något som Sturmark menar att vi kan se tydliga tendenser av i vår kultur och som även karaktäriserar de nyreligiösa såväl som nyandliga rörelserna. Den enskilde individens tankar, känslor och behov sätts i fokus och det självständiga, fria och individuella tänkandet åberopas av media, de maktinnehavade krafterna såväl som av de nya religiösa rörelserna som är på frammarsch.
 I nyreligiositeten uttrycks det ofta att människan har en potential självförverkligande förmåga som bör utvecklas. Vikten av att människan själv upplever att hon har denna potential inom sig betonas ofta och de personliga upplevelserna inför detta faktum sätts i fokus. Individens frihet att själv välja vad denne vill tro på eller identifieras med uppfattas som viktigt och betraktas som ett centralt inslag i vår kultur.

Den stora globaliseringsprocessen vi alla är en del av idag innebär att människor över hela världen kan göra sina röster hörda och konkurrera med sin kunskap och kompetens. Den enskilda individen spelar en större roll än någonsin förr då fler människor har allt större tillgång till information och kunskap. Fler människor bryr sig om världens tillstånd och ett allt större antal människor kan göra skillnad. Därför är viktigare än någonsin att medvetet och reflekterat välja sin egen livsåskådning. Detta då ”du spelar roll”.


Typiska attityder gentemot kroppen i vår rådande kultur såväl som i de nyreligiösa rörelserna är att den uppfattas på ett positivt sätt. Den egna kroppen refereras inte sällan till som ”din egen borg” eller ”ditt heliga tempel” och ger associationerna till att man även kan använda den till att nå gudomlig insikt. I dessa sammanhang då kroppen och attityder kring denna sätts i fokus på olika sätt betonas också inom panteismen, tron på att det gudomliga manifesterar sig i naturen och världen. Människan uppmanas söka sig till naturen och stillhet för att där med sin kropp och sina sinnen för att erhålla gudomliga eller andliga upplevelser.


Guds- och världsbilden i en nyreligiös tid och framtid


Sturmark ställer sig frågan varför människor söker visshet och tilltro i olika religioner, nyandliga rörelser och vidskepelser. Författaren undrar varför människor tror på konstiga saker och besvarar själv sina funderingar med att hänvisa till globaliseringens negativa effekter som otrygghet, rotlöshet och identitetskris. Många människor känner sig otrygga i en alltmer globaliserad värld där allt ständigt är i kris och inget är som förr. Sturmark menar att det för somliga blir lösningen att söka trygghet i nyandlighetens ”varma luddighet”. Författaren menar att New Age har blivit välfärdssamhällets religion där ”kvacksalveriverksamhet” som astrologi, feng shui, tarotkort, reikihealing, chakrabalansering och annan pseudovetenskap sprids i en aldrig sinande ström. Massmedias bidragande till denna spridning är inte obetydlig eller osynlig, tvärtom menar författaren att de understödjer och öppet sprider denna välfärdssjukdom. Många människor blir både lurade och utnyttjade med tragiska konsekvenser om följd. Ställda inför kritiken att det inte skulle finnas något stöd eller något som indikerar att dessa läror eller presentationer av den alternativa världsbilden skulle vara sann, hänvisar förespråkarna ofta till någon postmodernt inspirerad kritik av sanningsbegreppet. Detta går ut på att saker och ting varken är sanna eller osanna utan i relation till olika personer eller olika kulturer. Det som kanske inte är sant för den ene kan likväl vara sant för den andre.


Vi befinner oss i början av ett nytt århundrade som kan sägas präglas av en gigantiskt stor idékonflikt mellan den sekulära, humanistiska livsåskådningen och den religiösa, konservativa och dogmatiska synen på världen. Visst präglar denna idékonflikt i allt högre grad politiken men också vanliga människor i stora delar av världen. Krig, katastrofer såväl som forskning och nya upptäckter förhåller sig såväl som utgår från dessa idéprinciper vare sig vi är medvetna om det eller inte. Precis som vetenskapen inom de tekniska områdena behöver utforskas, utvecklas och förnyas då samtiden ställer nya krav på förbättring, effektivitet och produktion behöver också människorna ett adekvat, relevant och meningsfullt förhållande till sin Gud och sitt sätt att formulera sin kristna tro. Sally McFauge tar fasta på detta då hon med Nietzsches sätt att beskriva hur vi inte bara konstruerar de världar vi lever i, utan faktiskt också glömmer bort att det är just det vi gjort. Författaren diskuterar hur de föreställningsvärldar, de världsbilder i vilka vi lever en gång faktiskt var en värdefull måttstock för hur man skulle leva och vad som var viktigt. Men vidare hänvisar hon till den tyske filosofen Nietzsche då han säger att ”sanningar är illusioner som man glömt att de är illusioner; utslitna metaforer som inte längre har kraft att väcka våra sinnen, mynt vars framsida har suddats ut och därför inte har mer värde än en metallbit”.
 Författaren anser vidare att den ovanciterade filosofen ställer oss inför en utmaning som inte kan undvikas; att erkänna teologins konstruktiva karaktär samt att ansvara för hur den i framtiden kommer att se ut. McFauge nämner New Age som ett tydligt tecken på den allt mer sekulariserade kultur vi här i väst lever där de nyandliga rörelsernas otroligt framgångsrika frammarsch bara börjat.

Även Frisk diskuterar hur nyreligiositeten och dess rörelser är här för att stanna i den svenska såväl som västerländska kulturen över huvudtaget. De nyreligiösa rörelserna breder ut sig över hela världen och kan betraktas som ett av globaliseringprocessens uttryck. Författaren spekulerar hur betoningen i framtiden kanske kommer att ligga på andra aspekter än de som vi idag kan se som tydliga gemensamma nämnare inom såsom hälsa, psykologi och individen. Dessa faktorer betonas starkt rent allmänt i vår kultur och författaren spekulerar ytterligare hur framtidens aspekter att fokusera på skulle kunna bli miljö och ekologi.


Det yogiska perspektivet


Yogans ursprung och utveckling


I de heliga indiska skrifterna sägs det att yogans historia skulle vara lika lång som människans historia. Nyare forskning framhäver dock att yoga ska ha uppkommit ur spirituella strömningar på den Indiska halvön under de senaste fem tusen åren. Även om yoga som vi känner till den idag är resultatet av en komplex utveckling som pågått under minst fem tusen år var det enligt många forskare inte förrän 500 f. Kr. som den framträdde som en fullfjädrad och komplex tradition som påminner om den som bevarats tills idag.


Yogans historia och äldsta skrifter


De äldsta nedtecknade spåren av indisk kultur och yogisk aktivitet kan man finna i Vedas som är en samling av hymner och ritualer som är mer än 3000 år gamla. Den äldsta vediska yogan kretsar kring tankar om uppoffring som en väg till att förening av den synliga materiella världen med den osynliga, själsliga världen. För att kunna utöva dessa ritualer och hymner framgångsrikt var man tvungen att kunna fokusera sinnet under ganska lång tid. Än idag utgör detta grunden inom yoga; denna inre fokusering som ändamål för att höja den sinnliga och mänskliga förmågan. De vediska lärorna var under denna tid inte reserverade för en religiös elit, utan förmedlades till folket av vediska profeter, s.k. rishis, som nått insikt om livets ursprung och existens.
 Denna förklassiska yogaperiod sägs sträcka sig under 2000 år fram till andra århundradet e.Kr. och den mest centrala yogalitteraturen från denna period är Upanishaderna. Detta är en samling texter som kretsar kring metafysisk spekulation och anses, liksom Vedas, vara gåtfulla uppenbarelser. Till skillnad från de mer öppet folkliga riterna under den vediska perioden var Upanishaderna hemliga skrifter. Några av dessa 200 gnostiska texter är direkt relaterade till yoga och handlar om fullkomlig samhörighet mellan alla ting.

Yogan började nu sakta att finna sin form och dess hemliga läror spreds från lärare till elev, eller från guru till yogi, till skillnad från rishis till folkmassor som under den Vediska perioden. Tanken om ett individuellt tankesystem började ta form under den period som brukar kalla den klassiska yoga perioden. Den klassiska åttafaldiga yogan finns beskriven i verket Yoga Sutras av Patanjali och skrevs förmodligen kring 100-200 e.Kr. Patanjali brukar betraktas som yogans arkitekt eftersom han samlade och systematiserade den befintliga kunskapen om yoga och gav den en filosofisk form.
 Yoga Sutras består och består av ca 200 aforismer eller visdomsord där yoga presenteras på ett systematiserat och förståeligt sätt. Nästan alla seriösa yogautövare studerar någon gång detta verk och det har kommenterats åtskilliga gånger sedan det skrevs. Patanjali ansåg att varje individ är sammansatt av materia, prakriti, och en själ, purusha och att målet med yoga var att frigöra själen från materien för att återställa dess rena form. Detta brukar karaktäriseras som filosofisk dualism och anses vara anmärkningsvärt eftersom de flesta av de indiska filosofiska systemen är av icke-dualistisk natur. Den upplevda världen anses allmänt vara olika aspekter av en och samma rena, formlösa men medvetna existens. De många fristående yogaskolor och former som uppkom under perioden efter Yoga Sutras brukar kallas för postklassisk yoga. Till skillnad från Patanjalis Yoga så präglades denna tids yoga i likhet med den förklassiska och vediska yogan av en icke-dualistisk natur.


Några hundra år efter Patanjali tog yogans utveckling en intressant vändning då man började titta på den mänskliga kroppens potential. Tidigare generationer av yogautövare hade inte intresserat sig särskilt mycket för kroppen utan fokuserade mer på kontemplation och meditation med målet att lämna kroppen och världen och förenas med den formlösa verkligheten; själen. Den nya generationen yogautövare eller yogis utvecklade ett system där olika övningar tillsammans med andning och meditation skulle föryngra kroppen och förlänga livet. Man såg inte längre på kroppen som endast en behållare som man skulle överge utan mer om ett tempel för den odödliga själen.


Yogans utveckling till modern form


Under kongressen The Parliament of Religions i Chicago, USA 1983 sägs den moderna yogan ha tagit sin början. Den unge Swami Vivekananda från Indien gjorde under detta möte ett djupt intryck då han presenterade yoga för den amerikanska allmänheten. Mötet slutade med att Vivekananda blev en av parlamentets mest populära medlemmar och blev sedan runtresandes i USA föreläsandes om yoga. Efter Swami Vivekananda var det fler yogamästare från Indien med varierande yogiska traditioner som bakgrund som skulle komma att korsa havet och starta sin yogiska vandring över USA. Snart spred sig yogan även till Europa där också yogaskolor startades upp och allt fler upptäckte den yogiska träningen.


Med denna bakgrund har yogan spridits och förmedlats till oss här i väst och dess popularitet har ökat oerhört de senaste åren. Idag praktiserar över 30 miljoner människor världen över yoga på regelbunden basis. Yoga sägs t.o.m. vara den idag snabbast växande hälsorörelsen trots att den som redovisats ovan, har flera tusen år på nacken.


Olika yogiska filosofiskolor


Den allra tidigaste yogafilosofin samt yogaträningen skulle alltså komma att spridas vidare först över hela Indien genom muntlig tradition samt på skrifter nedtecknade på palmblad, och senare även till resten av omvärlden. Yogan kom på detta sätt att bli en av Indiens sex i huvudsakliga välkända filosofiska tankeskolor som tillsammans brukar kallas Darsana. Dessa filosofiska skolorna är antingen ateistiska eller religiösa och har olika förhållningssätt till hur man kan utveckla kroppen, sinnet, intellektet och själen. Skolorna kan ses på som olika perspektiv på hur liv, leverne och energi samverkar på olika sätt i tid och rum. Det som skiljer yoga åt från de övriga fem av dessa tankeskolor är att den enbart kretsar kring olika sätt att se det rent mänskliga och dess potential. Yogan belyser och beskriver närmare de metoder och tekniker som sägs kunna skapa ökad livskraft och en harmonisk utveckling i livet. Dessa tekniker präglas av insikter och erfarenheter om människan och hennes natur.
 Man tror att yoga tidigare har praktiserats i flera olika kulturer som ett sätt för den sökande människan att nå befrielse från lidande och nå svar på de universella frågorna ”Vem är jag?”, ”Var kommer jag ifrån?”, ”Vad är meningen med livet?” samt ”Hur blir jag och andra människor lyckliga?”.


Då yogan alltså inte är resultatet av endast en tradition utan snarare flera, har traditionen överlappats och haft ett utbyte av de andra parallella traditionerna som varit verksamma just då. Den yogiska filosofin har därför modifierats genom erfarenhet och visdom och har därmed utvecklats i takt med samhällets förändringar och behov. Efter olika möten med nya miljöer och människor sägs yogan ha tillskrivits nya dimensioner medan principerna förblivit desamma. Även om det främst är i Indien som arvet av yogafilosofin har bevarats, systematiserats och utvecklats är det den högst levande än idag. Fortfarande tar yogan nya steg i utvecklingen vilket vi kan se tydliga tecken på här i västvärlden med dess snabba spridning.
 Den uråldriga och djuptgående filosofin tolkas, praktisera och får ständigt nya yttringar och tillämpningar vilket alla olika stilar med varierande inriktningar samtliga anpassade efter den målgruppen som den utvecklat för där och då.

Yogans centrala filosofi


Yogafilosofins centrala tanke om att förebygga ohälsa och är en disciplin som är designad att leda till en sluten allians mellan kropp, själ och sinne. Under årtusenden har människan utvecklats som ras på många olika sätt och genom att lära oss kontrollera tankar, sortera känslor och dynamiskt stretcha samt stärka muskulaturen kan vi utvecklas som individer. Oavsett under vilken tid, med vilken sorts stil eller vilken individ med unika förutsättningar såväl som egenskaper, syftar yogafilosofins grundtankar till att utgöra den process som för individen längs en väg mot utveckling och förening.

Omvärlden har ju alltid utmanat oss människor på ett eller annat sätt, vilken religion eller tankeskola vi än säger oss tillhöra. För att hantera dessa utmaningar vi ställs inför kan man diskutera såsom att tvingas vi hitta sätt att överleva och kraft att ta oss an vår vardag. Detta beskrivs tydligt i Bhagavad Gita där omvärlden framställs som ett slagfält och det gäller att hålla fast vid en fungerande moral och etik samt reflektera kring våra normer och värderingar. Detta reflekteringsarbete såväl som förhållningssätt för att vi ska kunna gå vinnande ut varje situation och bevara det naturliga, det ädla och det goda. Inte bara i den uråldriga skriften är detta aktuellt, även idag bör vi väl fungera i samklang med oss själva och vår omgivning för att lyckas och känna glädje i livet. Yogan med sina tekniker är ämnad för att skapa en ökad medvetenhet och harmoni inom och utanför individen samt insikt i hur denna maximala potential som människa uppnås. På samma sätt som en religion tillhandahåller medel och metoder för att individen ska uppfylla och förverkliga sig själv, gör också yogan det. Yogan tycks däremot inte förespråka en viss livsstil med en förutbestämd ordning av värderingar som man måste förbinda sig till, om man inte vill. För åter igen handlar det väl om en tolkningsfråga och ett valbart förhållningssätt.


Yogans många innebörder

För att skapa en närmare förståelse av vad yoga verkligen innebär kan en metod vara att beskriva vad det inte är. Yoga är inte en religion, kult eller något modernt fitnessystem som lånat lite här och där från indiska och asiatiska träningssystem. Det är heller ingen livsstil med en förutbestämd ordning av värderingar som man måste förbinda sig till. Det föreligger inga krav på bot, bikt eller försakelse av exempelvis mat, sex eller pengar. Yoga tillhör ingen religion som kräver en blid tro, specifika förutsättningar eller erfarenheter, utan beskrivs oftast som en djupgående filosofi som omfattar tankar som är gemensamma för alla religioner.
 Yogan syftar närmare till att vara precis den du är, precis som du är. Det enda den förespråkar är måttfullhet, öppenhet och regelbunden reflektion kring det som händer utövaren.
 Yoga kan aningen mer andligt beskrivas syfta till att föra ihop två dimensioner; mänskligheten (brahman) och den enskilda människan (atman) för att uppnå balans dem emellan.


Yoga har flera innebörder men alla indikerar rörelse och evolution. Själva ordet yoga är sanskrit och betyder ”att ena, föra samman” och refererar till bandet mellan kropp och själ hos varje individ, men också till bandet mellan det egna jaget och den sanna identiteten.
 I sanskrittexten Yoga sutra beskrivs och förklaras med inte mindre än 196 afroismer eller strofer metoder som kan hjälpa yogautövaren att stärka kropp, själ och sinne. Yoga sutra anses av många yogautövare vara hjärtat av yoga och källan till yogisk förståelse. Texten är vidare indelad i böcker eller kapitel som beskriver vad yoga är, hur man utövar yoga, vilka hinder som står i vägen för yoga samt hur man frigör sig från det som styr individen från balans.


Yoga, syftandes till denna union där själen helt går upp i atman eller världsmedvetandet, denna högsta form av förenande, är det emellertid få som får vara med om. På vardagsnivå menar man närmast att yoga är en livsstil som främjar hälsa och harmoni för kropp och själ.
 Yoga kan även beskrivas som en exakt och konkret metafysisk metodologi för att utveckla och ge större klarhet i hur vi ser på oss själva och vår omvärld. Det är en väg till inre lycka och frihet och söker frambringa vår fulla potential som människor.


Yogans funktioner


Yoga beskrivs ofta som konsten att leva grundad på kunskapen om livet. Den kan ses som ett vägskäl där kropp, själ och sinne möts via rörelser, andningsteknik, fokus och kroppskontroll. Yogans system är baserat på universella lagar och kan definieras som kunskapen om hur man skapar balans mellan kropp och själ och mellan vila och aktivitet. Detta system arbetar åt två håll; den gör att vi blir starkare och fyller på i våra energidepåer så att vi orkar mer och hjälper oss samtidigt att slappna av och vila. Dessutom tränar yogasystemet oss i att vara närvarande i varje ögonblick genom att eliminera det som stör vår koncentration; det som hämmar oss och gör oss rastlösa.


Yoga har en central tanke om att förebygga ohälsa och är en disciplin som är designad att leda till en sluten allians mellan kropp, själ och sinne. Människan har under årtusenden ständigt utvecklats och gör det än genom att lära sig kontrollera tankar, sortera känslor och dynamiskt stretcha samt stärka muskulaturen. Yoga utgör således en process, som för individen längs en väg. Den betonar att alltid arbeta i lugnt tempo och ta ett steg i taget. På detta sätt uppfyller yogan den holistiska grundtanken att nå balans och få med sig alla element hos människan.


Yogautövande innebär en träning på att behålla sig i nuet. Eftersom kroppen, tankeverksamheten och miljön runt omkring är i ständig rörelse och förändring, måste man arbeta med sig själv i nuet för att bli stark, kraftfull, vaken och harmonisk.


Yoga förklarat mer som en sorts erfarenhet innebär en union med atman, det transcendentala jaget, vilket i praktiken innebär att när man utövar yoga stärks den egna identiteten genom att stress, spänning och obalanser i kroppen minskar.


Yogans popularitet har ökat oerhört de senaste åren och idag praktiserar över 30 miljoner människor världen över yoga på regelbunden basis. Deepak Chopra diskuterar hur yogakursers och yogainstituts snabba spridning i västvärlden är en bekräftelse på yogans odiskutabla förmåga att stimulera det fysiska välbefinnandet.
 Författaren menar att endast de fysiskt välgörande effekterna skulle räcka för att till fullo rättfärdiga yogans plats i våra liv. Men författaren menar vidare att yoga i sin kärna är mycket mer än ett system för fysisk konditionsträning och diskuterar hur yogan samtidigt är en lära om hur man lever ett balanserat liv och en väg till full utveckling av den mänskliga potentialen. Yoga är den idag snabbast växande hälsorörelsen, trots att den har flera tusen år på nacken, och Chopra menar att en förklaring till detta är yogans funktion som ankare nedsänkt i en tyst livsdomän i en annars kaotisk tid. Yogan kan hjälpa människor i en värld av modern teknologi att hålla kvar kontakten med sin rena natur och att hålla fast vid sitt inre centrum även i de mest turbulenta livssituationerna.

Attityderna gällande hälsa, spiritualitet, livsstil och människans plats i samhället har förändrats dramatiskt och människor söker svar på vardagliga problem. I dessa kaotiska tider kämpar miljön för att överleva och vi människor lider alltmer av psykisk och fysisk stress, med nya sjukdomar i antågande samt gamla, som vi trodde var botade med antibiotika, men som nu återigen gör entré i vårt samhälle. Vi kan inte alltid kontrollera dessa händelser eller yttre omständigheterna, men vi kan lära oss att ta itu med dem. Chopra menar att en yogi, d.v.s. en som utövar yoga, ständigt strävar efter vissheten att hans kropp och hans tänkande sinne finns och existerar i den föränderliga världen, men att hans innersta kärna, hans själ, hör hemma i en dimension bortom all förändring. Detta menar författaren är yogans genom årtusendens bekräftade förmåga; att hjälpa människan att uppöva ett inre tillstånd av centrerat medvetande som inte störs av livets oundvikliga turbulens. För att få kontakt med detta överflödande, ymniga och oändligt kreativa sinne som vi alla har inom oss menar författaren att vi måste gå bortom turbulensen av vår inre dialog. Detta kan yogan hjälpa oss att göra då den erbjuder oss perfekta balansen mellan stillhet och rörelse samtidigt. Denna samexistens av motsatser förklaras slå följe med energins värld där tillgång till kreativitetens oändliga reservoar och fältet av ren energi ständigt finns tillgänglig bara du gör den det. Chopra liknar denna upplevelse av stillhet i sinnet med hur det i en stormig ocean inte skulle märkas om man slängde ner självaste Empire State Building. Däremot då sinnet har stillats, t.ex. med hjälp av yogautövande eller genom meditation (som ju också är en del av själva yogautövandet), kommer den allra minsta stenen skapa krusningar på ytan såväl som intentioner och avsikter från vårt innersta i vårt eget sinne.
 Liknande tanke om behovet av stillhet, kontemplation och ett stillat sinne finns även i Bibeln där det står: ”Var stilla och vet att jag är Gud”.


Olika yogatraditioner


Traditionellt särskiljer man mellan fem sinsemellan olika yogatyper; karmayoga (läran om handling), bhaktiyoga (läran om hängivenhet), jnanayoga (läran om kunskap), rajayoga (läran om sinnet, tantrayoga (läran om energi) och hathayoga (läran om kraftfullhet). Dessa olika traditioner påvisar den utveckling som yoga gjort under tusentals år och kan betraktas som olika yogiska ämnesområden, enskilda utövningsområden och som olika perspektiv på livsföring.
 Hathayoga räknas till den yngsta av yogans fem traditioner och härstammar som de övriga fyra traditionerna från tantrayoga, den äldsta yogavägen. I hathayoga började man experimentera med fysisk träning och olika andningsövningar enligt tanken att kroppen måste vara stärkt innan man kan disciplinera sinnet. På det sättet kom hathayogan att handla om att självdisciplin och kontroll av kroppen; att skapa balans inom och utom individen.


Idag sägs det finnas uppskattningsvis mellan 200 och 300 olika former av hathayoga. De mest kända och praktiserade varianterna är Anandayoga, Bikramyoga, Kundaliniyoga, Poweryoga och Ashtangayoga.


Ashtangayogans intåg i väst


Då personerna som intervjuats i denna undersökning angående sin syn på den egna identiteten i relation till sitt yogautövande samtliga ägnat sig åt utövande av den yogiska traditionen ashtangayoga, följer här en kortare redovisning vad den traditionen står för. Detta för att skapa en helhetsbild och förståelse för hur identitet och yoga möjligtvis kan tänkas höra samman.

Ashtangayogan bär på en filosofi som grundar sig på de gamla indiska heliga skrifterna och som förmedlats av en guru. Därför anses gurun vara en mycket viktig del av ashtangayogasystemet då denne överför sin samlade, rika och andliga visdom till sina lärjungar. Man menar att den som vill lära sig ashtangayogaställningarna måste få korrekt undervisning.
 Kunskapen sägs vara mångtusenårig och har hållits vid liv från en generation till nästa. Den kunskap som ashtangayogans och dess system förmedlar har trots denna bakgrund inte stagnerat utan tvärtom hållits levande och ständigt utvecklats i enlighet med människans behov och den tid hon lever i. Traditionellt har man överfört helig kunskap vidare muntligt för att dess välsignelser skulle överföras i en obruten kedja. Bandet mellan en lärare och en elev beskrivs därför så starkt att det ibland anses binda samman olika reinkarnationer. Detta förhållande mellan elev och lärare fungerar utan problem i öst medan det i väst ofta har missförståtts eller missbrukats. För att på ett säkert, framgångsrikt och tryggt sätt lära sig ashtangayoga bör man därför se upp för självutnämnda västerländska guruer och istället söka upp en kunnig, erfaren yogalärare.


Sri K. Pattabhi Jois grundade år 1948 Ashtangaskolan i Mysore i Indien. Den kunskap som han erhållit av sin guru, från de heliga skrifterna och de lärdomar han erfarit från sitt eget utövande såväl som i undervisningen till sina tusentals elevers, har utvecklat ashtangayogan så som vi känner till den här i väst. Som övningsmetod har ashtangayogan förnyats mycket sedan Sri K. Pattabhi Jois år 1975 för första gången åkte till Nordamerika och spred sin kunskap om yogan under veckokurser eller liknande. På den tiden lärdes ställningarna ut i snabbare takt, vissa ställningar utfördes i en annan följd och andningsövningar lärdes ut redan efter en kortare periods yogautövande. Genom åren har yogastilen dock utvecklats till en säkrare, humanare, mer terapeutisk och mer vetenskaplig övning för kropp, sinne och själ. Som yogainstruktör är det därför viktigt att ständigt uppdatera sig och aktivt ta del av utvecklingen som fortfarande sker. Vem eller vad som styr denna utveckling kan inneha olika orsaker och intressenter, något som yogaskolan i Mysore i Indien försöker balansera genom att fungera som en utgångspunkt och ett samlingscenter. Ashtangayogan har även genomgått egna ”trender” som utvecklats av elever som själva lagt till, modifierat eller helt tagit bort vissa övningar.
 Maria Boox, av Sri K. Pattabhi Jois utbildad ashtangayogainstruktör, betonar vikten av att själv inte experimentera eller frångå ashtangayogatraditionens läror och övningar då hon menar att allt finns där och är utformat enligt ett visst sätt av en speciell anledning. Hon menar att ashtangayogatraditionen bygger på en mångtusenårig kunskap som bör respekteras såväl som tas på fullaste allvar.


Det går att urskilja indisk från västerländsk ashtangayogastil då den västerländska ofta tenderar att anta en alldeles för exakt ”yttre linjering” eller formning. På ett spektakulärt sätt andas man ofta för häftigt och fokuserar på att det yttre resultatet av sin yogaövning är korrekt. I indisk stil är man mer koncentrerad på att med en energisnål kroppsanvändning och andning föröka uppnå en ”inre linjering”, detta syftandes till en inre känsla, kroppens inre energiflöde samt en meditativ inställning.

Filosofin bakom Ashtangayogan


Ashtangayoga handlar om yogans åtta ”lemmar” som beskrivs i Yoga sutra som skrevs av Patanjali mellan 100 och 200 r. Kr. Inom traditionen ashtangayoga anser man att för att kunna kontrollera psyket och sinnesorganen samt för att nå upplysning, måste man ha grundläggande kunskaper om Patanjalis Yoga sutra. Målet med yoga är som beskrivet ovan att kontrollera den mentala aktiviteten. Frasen ”gör dina övningar så kommer allt” används frekvent av lärare till sina elever och innerymmer en underförstådd mening om att intellektuell förståelse av något inte kan jämföras med erfarenhetsmässig kunskap. Inom ashtangayogans filosofi menar man att överstimulera intellektet i ett försök att förstå yoga motverkar sitt syfte. Däremot anser som nybörjare krävs en viss intellektuell förståelse för den bakomliggande filosofin för att kunna gå djupare inom yogan.


I Patanjalis Yoga sutra beskrivs det hur människan bör lära sig kontrollera sitt chitta (medvetande) genom att dra tillbaka det då det skenar iväg lockat av de olika förmål som det ser. Eftersom målet med yoga är att förenas med det inre jaget, alla tings innersta väsen, menar Patanjali att jagets sanna natur endast kan upplevas då medvetandet är helt stilla. Vidare beskrivs detta tillstånd utan störningar och då medvetandet är rofyllt som att upplevelsen av ett delat subjekt och objekt inte längre finns. Själen är då fri att vila i sina egna inneboende egenskaper, vilka omnämns vara glädje, jämnmod, salighet och medkänsla.
 Detta kan verka enkelt men beskrivs i skrifterna som en betydligt svårare process att i praktiken genomgå då hjärnan gärna trollar fram en mängd störningsmoment om man försöker vara stilla och t.ex. meditera i endast tjugo minuter. Det otränade medvetandet liknas vid en apa som leds av sina fem sinnen och som rastlöst och helt uppslukat av den yttre världen hoppar nyfiket från en tanke till en annan. Att vända uppmärksamheten inåt är enligt ashtangayogans visdom det enda sättet att finna bestående frid och förnöjsamhet.


Ashtangayogans åtta delar


Ashtangayogans åtta delar är yogans filosofiska grund och komprimerat till ett enkelt format och ordning. Enligt den ska människan befrias genom yogaövningar från kroppens och sinnets spänningar, orenheter samt inställningar som sägs försvaga livskraften.
 Efter att ha renats från hindren strömmar prana, livskraften som enligt filosofin finns i luften omkring oss, fritt i kroppen då man andas. Detta möjliggör yogans högsta mål; etableringen av Gud inom oss, föreningen där allt blir till ett samt den själsliga befrielsen.

Enligt den ashtangayogatraditionen som Sri K. Pattabhi Jois lär ut börjar man praktisera de åtta delarna som Patanjali lär ut framförallt från den tredje delen, asana, och fortsätter därefter till den fjärde delen, pranayama. Detta innebär att man endast kan utöva ashtangayogans första och andra del, yama och niyama, genom att praktisera asana och pranayama. Petri Räisänen redogör i sin bok Kraften bakom yoga
 hur detta är en teknik som nämns redan i de gamla Upanishaderna och den syftar till att säkerhetsställa stärkandet av människans kropp och själ samt till att rengöra och balansera hennes kropp innan man fullständigt kan börja praktisera de två första delarna.


Ashtangayogans fyra första delar kallas de yttre delarna och dem kan man träna fysiskt. Det framhålls av Räisänen att det är viktigt att dessa övningar såväl som all annan information gällande yoga, lärs ut av en guru eller kompetent lärare. Författaren menar att kroppsliga såväl som själsliga skador bäst förebyggs på detta sätt.
 Yogainstruktören Maria Boox understryker också vikten av en korrekt och mycket varsam yogautövning för sina elever. Felaktig linjering eller överdriven styrkeanvändning kan resultera i skador som är svåra att i efterhand korrigera.


Då asana och pranayama naturligt utvecklar yamas och niyamas delar förbereder de därmed också kroppen och själen för de fyra följande delarna som kallas inre funktioner. Dessa delarna syftar i hög grad till att påverka själen och aktivera de känsliga nadierna och chakrarna. Räisänen beskriver hur de inre funktionerna enligt Sri K. Pattabhi Jois nära hänger samman med kontaktförmågan att förnimma brahman, det vill säga Gud inom och runtom oss. Författaren förklarar också att inom den yogiska filosofin Gud inte skilt från oss utan vi är samma som eller en del av världssjälen. För att kunna öppna sig för och etablera de inre funktionerna med dess verkningar i det vardagliga livet, krävs en stark och frisk kropp, kontroll och koncentration av sinnena samt att sinnena blir känsliga och själen lugn. Detta sker då nervsystemet renas, dvs det som delarna i de inre funktionerna syftar till.


De olika delarna inom ashtangayogan bär alltså upp och förbereder varandra inför nästa del. Asanas måste praktiseras för att pranayama ska kunna utövas. Asanas är dessutom en nyckel till utvecklandet av de olika yama och niyama. När dessa fyra yttre delar är fast förankrade menar man i den ashtangayogiska filosofin att de återstående fyra inre delarna kommer att utvecklas naturligt med tiden. En kortfattad översikt av ashtangayogans åtta ”lemmar” som enligt Pantanjali utgör en väg till befrielse från de störningar som distraherar själen från yogaupplevelsen följer nedan.


De fyra första stegen, yttre övningar:

· Avhållsamhet - yama

· Discipliner - niyama

· Kroppsställningar - asana

· Andningskontroll - pranayama

De sista fyra stegen, inre övningar:


· Avstängning - pratyahara

· Koncentration - dharana

· Meditation - dhyana

· Självinsikt - samadhi

Utan att gå djupare in i samtliga de fyra sista stegens delar kan en liten fördjupning av de två sista delarna, dhyana och samadhi, vara till hjälp och förklaring för ett fortsatt resonemang kring asthtangayogans filosofi. I ashtangayogans tradition enligt Sri K. Pattabhi Jois är dhyana eller meditation ingen teknik som man kan tränas eller på något annat sätt tvingas fram. Istället förklaras detta mer som en förädling av de inre funktionerna, en eliminering av människans ego samt som en stabilisering och fördjupning av Gud i vårt hjärta.
 Meditationen blir till en sorts förbindelse med Gud som finns inom oss och överallt runtomkring oss. Detta kräver möjligtvis en vidare definition av Gud enligt den filosofin som ashtangayogan grundar sig på. Räisänen förklarar denna som att människan såväl som världsalltet styrs av en högre kraft som är likadan överallt i världen. I Indien har denna kraft flera olika namn beroende på om den ses på om personlig eller opersonlig. Exempel på dessa namn är brahman, atman, Shiva, Vishnu etc. Författaren menar vidare att en västerländsk elev inte ska låta sig skrämmas av de indiska namnen och begreppen då var och en kan välja att kalla den högre kraften vid vilket namn som helst eller enligt sin religion eller världsbild. Jesus, Buddha, Allah eller den inre saligheten och det högsta jaget nämns som exempel på vad den kan ha för namn. Författaren poängterar att yoga inte är bunden till någon religion utan mer är en filosofi och praktisk övning som renar, helar, känsliggör och förstärker alla människor jämlikt. Dess främsta uppgift är emellertid att hjälpa utövaren att få kontakt med sin själ och därmed förenas med den högsta anden.


Samadhi beskrivs vidare som det tillstånd där alla upplevelser av dualitet, d.v.s. gott- ont, vackert- fult, människa- Gud, och egot upphör. Med andra ord beskrivs detta som en kontakt mellan det högre jaget och medvetandet som uppkommit genom fördjupning av meditationen. Självet eller jaget som det talas om här innebär inte det egna avgränsade egot eller jaget utan den essens som finns kvar då man gjort sig av med alla associationer och intryck av ett distinkt, avskilt jag. Ett enkelt rent medvetande.
 Detta beskrivs som yogans högsta mål och som ett resultat av orubblig och envis träning. Objekt, handling och den som utför handlingen har vid detta tillstånd smält samman; kropp, sinne och själ är i ro och pulserar av den universella energin, pranan. Vid uppnåendet av detta tillstånd upplever människan lycksaligheten, sällheten och heligheten som är bortom orden och behovet av att visa upp sig, vilket är endast är ett uttryck för egot. Samadhi förklaras som en tyst kunskap och förståelse som föds inne i själens djup och Sri K. Pattabhi Jois ord ”gör din övning så sker allt” vittnar om yogautövarens klarhet som steg för steg öppnas mot samadhis tillstånd av ren insikt. Det anses vidare finnas olika nivåer av samadhi även om det beskrivs som mycket ovanligt att uppnå den yttersta upplevelsen av det.


Ashtangayogans energi- och chakrasystem


Prana är ashtangayogaövningens kärna och kan liknas vid kroppens och själens andliga bränsle. Enligt yogaläran är skillnaden mellan en levande varelse och en död kropp närvaron av prana eller livsenergi. Denna föreställning av en livgivande kraft finns många andra stora vishetstraditioner och läkedomsläror. Inom den traditionella kinesiska läkekonsten kallas den chi eller qi, inom den kabbalistiska traditionen för ruach.
 Enligt ashtangayogans filosofi som beskrivits ovan rensas kropp och själ vid utövandet av de fyra första stegen med hjälp av att själen förs till ett allt djupare tillstånd av kontroll över sinnena och medvetandet. Särskilt betonas utövandet av pranayama, det vill säga övning av medvetna andningstekniker, av Patanjali som den främsta metoden att stimulera prana. Som ett resultat av denna aktivitet förstärks och balanseras kroppens energiflöden, vilket gör att prana kan flöda till energikanalnerna (nadierna) och energicentrumen (chakrorna). Dessa subtila energikanaler som kallas nadis går kors och tvärs genom hela kroppen och utgör det nätverk som energin, prana, kan flöda fritt i. Olika yogatexter anger olika värden på exakta antalet nadis, men det ska åtminstone finnas 72 000 stycken.
 Det är just denna rena andens vandring till nadierna som beskrivs såsom möjliggörandet av det åttonde steget, samadhi, och som gör att man öppnas och kan nå insikt.

Enligt den indiska yogatraditionen är prana en finfördelad energi som framförallt finns i luften, men som även existerar i alla de fem elementen som finns med överallt i världsalltet. Dessa element är jord, vatten, eld, luft och eter. Då man andas in genom näsan går prana med luften från näsborrarna via ida nadi och pingala nadi vidare ut till kroppen. Ida- och pingalanadierna korsar sig vid strupen och passerar därmed vishuddhchakrat. Detta chakra beskrivs som kroppens reningsverk där allt som kommer in renas, t.ex. mat, dryck, luft, negativa känslor. Från vishuddhchakrat förs sedan prana vidare ner i kroppen via nadier och passerar chakror på vägen.
 Enligt yogisk filosofi är samtliga av våra chakran sammanlänkade på detta sätt med de tre huvudnadierna från bäckenets energicentrum till pannans och hjässans energicentrum. Enligt denna yogiska kunskap ska existera det omkring 88 000 större och mindre chakras som är belägna längs ryggraden upp i hjärnan, i händer och fötter, utspridda i kroppen och i auran. Det är dock de sju största som löper från ryggslutet längs ryggraden upp i hjärnan och som oftast omnämns i de yogiska texterna. Chakrorna mottar informationsvibrationer enligt placering och uppgift i kroppen, men också kosmiska vibrationer utanför kroppen. Denna information delas via nadierna ut till övriga kroppen såväl som själen och möjliggör på så sätt en medvetenhet om kroppens såväl som världsalltets energivibrationer. Då yogaövningarna rengör nadierna blir det också lättare för energin att flöda genom dem till chakrorna. Med hjälp av olika yogaställningar, andningstekniker och genom att föra ett typiskt yogiskt levnadsätt kan man också påverka energins rörelser.


Chakrana strävar efter balans och man kan betrakta dem som faser i människans utveckling, där de tre lägre chakrorna står för en mer fysisk syn på livet och de tre övre står för en mer andlig syn, ett högre medvetande. Inom den yogiska traditionen betraktas alla chakra som lika viktiga; obalans i ett chakra påverkar de andra då de är intimt förbundna med varandra. Chakrorna balanserar och reglerar kroppen på många olika sätt. De är förbundna med det centrala nervsystemet via varsin ”stjälk” som slutar i ryggmärgen. Dessa kontaktpunkter har även de österrikiska forskarna hävdat att de funnit spår av i sina mätningar. Chakrorna står vidare i förbindelse med det endokrina körtelsystemet och har därför stort inflytande på vår psyko-fysiska hälsa.
 Med yogans hjälp kan vi enligt yogafilosofin på ett medvetet sätt påverka och balansera vårt eget chakrasystem då varje chakra förknippas med ett fundamentalt mänskligt behov. När chakrat är öppet kan det som ovan beskrivet genomströmmas av livsenergi, prana, och behovet kan utan problem fyllas. Om det däremot föreligger någon blockering i någon del av sinnet eller kroppssystemet stagnerar energin och intentionerna blir enligt yogisk filosofi svårare att förverkliga. Genom att rikta uppmärksamheten mot respektive chakra kan man aktivera varje energiområde. Till varje chakra hör sedan en bestämd färg, kroppsdel, körtel, ett bestämt element och ett sinne. Varje chakra har dessutom en frekvens, en siffra, en geometrisk symbol samt olika djursymboler. Då olika skrifter säger lite olika saker om chakrorna menar Räisänen att det viktiga inte är att man förstår detaljerna i ämnets alla delar utan att man istället får en förståelse för principerna. Vidare menar författaren att det är när man med yogans hjälp börjar arbeta med sig själv som man förnimmer en egen upplevelse av chakrorna. Detta menar han är vad det slutgiltigt handlar om.


Även om den moderna läkarvetenskapen idag närmat sig akupunkturen så erkänner den inte chakrasystemets existens. I vardagen kan vi dock märka hur chakrorna fungerar hos oss själva. Man kan t.ex. känna ett hugg i magtrakten när någon säger eller gör något aggressivt riktat mot en. Upplevelsen av att det pirrar långt ner i magen, i sexualchakrat swadisthana, när lustkänslorna aktiveras är en annan tydlig förnimmelse av ens egna chakran.


Ashtangayogan på djupet


Förutom ställning- och andningsövningarna innefattar ashtangayogan även andra hjälpmedel för kropp och själ. Dessa hjälpmedel kallas vinyasa och innefattar andningen samt bandha, lås, och dirsthi, blickfokusering. Med dessa hjälpmedel kan man påverka kroppens och själens funktioner samt minska eller helt eliminera yttre sinnesstimulering för att istället rikta sig inåt mot det meditativa sinnestillståndet. Vinyasa utgör på det sättet själva grunden i övningarna i ashtangayoga och innefattar den särskilda andningen ujjayi- andning, rörelse från en ställning till en annan samt konsten att kombinera ställningarna med varandra. Kombinationen av rytmen i vinyasa- andningen och vinyasa- ställningarna som sträcker ut kroppen och åstadkommer värme och svettning gör att tekniken renar kroppen och sinnet i sin helhet.

Ashtangayogans andningsteknik kallas ujjayi pranayama och syftar främst till att skapa en medveten förbindelse mellan kroppen och själen. Då sinnet justerar andningen, kroppen rörs i takt med andningen och jämn, djup andning dämpar och koncentrerar sinnet uppnår man detta. Man kan se andningen som yogaövningens viktigaste beståndsdel och som den mest grundläggande funktionen gällande människans liv, hälsa och sinneskontroll. Kroppen får med rätt andningsteknik tillräckligt med syre även i de mer krävande ställningarna och prana, dvs livskraften, kan strömma längst nadierna.
 Enligt Sri K. Pattabhi Jois är det lättare att få kontakt med sin inre ande samt att förstå andningens grundläggande mening. ”Utandning är rörelse mot Gud och inandning hämtar inspiration från Gud” (Sri K. Pattabhi Jois).
 Andning beskrivs inom yogafilosofin som livets kärna. Vikten av den understryks vid förklarandet att man ju drar sitt första andetag strax efter det att man kommit till världen och redan innan navelsträngen klippts av. Från den stunden uppges man grovt räknat ta sjutton tusen andetag varje dag, vilket innebär cirka femhundra miljoner andetag under hela livstiden. Under de sista ögonblicken på jorden andas man också ut för sista gången och det markerar slutet på livet. Andningen markerar på det sättet förutsättningen för varje upplevelse man har från den första inandningen till den sista. Med varje andetag byter man tio miljarder billioner atomer med sin omgivning; andningen är en manifestation av lagen om givande och mottagande.


Den inre elden, agni, som enligt yogafilosofin brinner vid naveln, aktiveras under yogaövningen då muskellåsen lyfter energi uppåt i kroppen mot magen. Dessa inre lås, bandhas, kan närmare beskrivas som muskelsammandragningar som är till hjälp i yogautförandet. Fysiskt utgör de ett stöd för kroppen så att man tryggt och så lätt som möjligt ska kunna utföra ställningarna. Låsen stadgar och förstärker även kroppen, underlättar dess flexibilitet och linjering, skyddar de inre organen samt renar och balanserar matsmältningen. De två inre låsen som är grundläggande för framgångsrik utövande kallas mula bandha och uddiyana bandha.

Genom att dra samman vissa muskelgrupper och under sitt yogautövande aktivera dessa bandhas, lås, påverkas den inte bara den fysiska kroppen utan också den psykiska och praniska.
 Inom den ashtangayogiska traditionen menar man att med de inre låsens kraft väcktes den slumrande kosmiska energin, även kallad kundalini, som bidrar till ett utvidgande av medvetandet. När denna energi stiger upp och börjar sin resa upp för den nadi som går längst hela ryggraden passerar och genomtränger den de psykiska knutarna som finns i varje energicentrum, chakras som ovan beskrivits.
 Andningskontroll såväl som bandhasövningar riktar intentionen mot kroppens inre och utnyttjar på detta sätt intentionen att medvetet förflytta energi. Ett sätt att förklara all framgång i livet kan vara att referera till just denna förmåga, att medvetet tillägna sig, lagra och släppa fri energi.


Även blickfokusering, drishtis, är inom ashtangayogatraditionen ett viktigt hjälpmedel för att hålla sinnet djupt koncentrerat på övningen. Även om yogautövaren trots sin blickfokusering visst förnimmer vad som pågår runt omkring och på det sättet säker och tryggt kan utföra sina övningar, är detta ett hjälpmedel att rikta uppmärksamheten och livsenergin som flödar ”inom den egna mattan”.
 Drishtin används då man går från en ställning till en annan och blicken riktas på ett förutbestämt ställe först i slutet av andningen och rörelsen då ställningen stabiliseras och drishtins inverkan framhävs. Till nio olika förutbestämda punkter riktas ögon och huvud för att ha en öppnande effekt på kroppen. Behärskandet av denna blickfokusering underlättar utförandet av yogautövandet samt stimulerar energikanalerna (nadierna), energicentrumen (chakrorna) samt får livsenergin (prana) att flöda genom kroppen.

Det personliga perspektivet


Under min vistelse i Goa tillsammans med en grupp yogautövande människor med olika bakgrunder och erfarenheter av yoga såväl som livet i stort, passade jag på att ställa lite frågor till dem angående deras syn på sitt yogautövande. Hur dessa individer uppfattade sin yogaträning i förhållande till deras övriga liv; hur yogan påverkat deras syn på sig själva samt huruvida de upplevde att de själva hade möjlighet att styra denna process, d.v.s. yogans påverkan av deras liv. Då gruppen uteslutande bestod av kvinnor är samtliga intervjuade röster av kvinnligt kön. Däremot har jag valt att redovisa svaren av kvinnor med en så bred spridning av ålder och erfarenhet av yogaträning som möjligt. Även yogainstruktörer såväl som vanliga yogautövare finns representerade. I bilaga 1 finns frågorna till de intervjuade personerna att tillgå i sin helhet som de såg ut då de ställdes. Här kommer svaren dock att redovisas som en mer sammanhängande text då jag snabbt märkte att de ”gled in” ganska mycket i varandra och samma eller liknande resonemang återkom i flera utav frågorna. De intervjuade kvinnorna hade vid intervjutillfället deltagit i yogaträning ca 4,5 timmar per dag under 13 dagar med en i en och samma grupp på ett och samma ställe. Orsaken till min valda tidpunkt för ställandet av frågorna är för att så tydligt som möjligt kunna framhäva en bild av yogautövares syn på sig själva och sin identitet i förhållande till yoga då de var som mest inblandade, upptagna och rimligtvis uppslukade av denna aktivitet som möjligt.

Tre röster om ashtangayoga och identitet


Röst 1


Åsa är 35 år gammal och har tränat yoga sedan år 2001. För henne är yogan ett sätt att leva, vara och agera. Hon beskriver det också som ett sätt att förhålla sig till sig själv och sin omvärld. Yogan är för henne ett verktyg att betrakta det som händer eller inte händer och innebär därför mer reflektion än aktion. Åsa försöker mer och mer att integrera yogan som en del av hennes liv. I början då Åsa övade yoga var det mest fysiskt medan det på senare tid övergått till att blivit mer och mer mentalt och andligt. Hon beskriver hur yogan blivit mer en del av sig själv nu och konstaterar att hon förut var mer utanför sig själv. Förut beskriver Åsa hur yogaträningen mer handlade om att fysiskt prestera mer hela tiden. Nu är den däremot något av det hon är och något av det hon vill vara. På detta sätt beskriver Åsa hur yogan har försett henne med fler och fler delar samt givit henne en klarare bild av vem hon är såväl som vill vara. Som ett exempel nämner Åsa att vara sann mot sig själv och att ej vara för hård. Hon menar vidare att lever man efter dem principerna som yogan förser henne med blir det till ett sätt att vara.

Åsa menar att hon med hjälp av yogan har möjlighet att påverka sin identitet eftersom den är ett verktyg att se på sig själv. Hon menar att yogan är ett sätt att ”ta tempen på sig själv”; hur hon mår idag men även hur hon skulle vilja må i morgon. Åsa berättar att hon på detta sätt genom yogan kan få syn på saker som existerar i henne nu men även kan frambringa sånt som inte fanns där förut och förverkliga i framtiden. Slutligen menar Åsa att hon nu är lugnare, mer centrerad och känner mer tillit, samtliga egenskaper och känslor som hon inte innan sitt yogautövande tillåtit sig ha eller känna i samma utsträckning.

Röst 2


Ellinor är 36 år gammal och har tränar yoga sedan år 2006. För henne är yoga främst ett sätt att stressa ner och koppla av. Hon framhåller också hur det för henne är ett viktigt verktyg att kunna fokusera på en sak i taget. Eftersom Ellinor beskriver hur hon värdesätter balans i livet menar hon också att yogan har ett starkt samband till hennes egen uppfattning om hennes identitet. Ellinor menar att yogan är viktigt för hennes person, hennes jobb och hennes fritid då hon upplever att den balanserar henne. Ellinor beskriver sig själv som en person som vill fram fort och åstadkomma mycket. Hon menar därför att yogan utgör en motpol som kan balansera allt detta aktiva till att ta det lugnare och prestera mindre. Yogan hjälper henne helt enkelt att ta fram andra delar av henne själv såsom lugnare och mer harmoniska delar.

Eftersom Ellinor ser på sig själv om en väldigt aktiv, sportig och vältränad person anser hon i högsta grad att yogan förser henne med verktyg att påverka sin identitet. Yogan hjälper henne att leva ett mer hälsosamt och sunt liv, vilket är i samklang med det hon ser sig själv som. Ellinor förklarar vidare att då hon utövar yoga fylls hon också med en lust och en motivation att leva upp till det som yogan står för. Detta får henne att känna sig stark och hälsosam, vilket båda är egenskaper som hon vill och önskar kunna identifiera sig med.

Röst 3


För Maria Boox, 48 år gammal uppstod intresset för yoga redan i slutet av 1970- talet, men sedan mitten av 1980- talet har hon regelbundet spenderat längre perioder i Indien för att fördjupa sin kunskaper. Maria menar att yogan utgör hela henne liv, på mattan såväl som utanför i ”riktiga livet”. För Maria innebär det ett sätt att engagera sig, ge allt och vara på riktigt i det om är just då, här och nu. Maria beskriver sig själv som en helt vanlig människa med olika karaktärsdrag som busig, rastlös, otålig, men menar att hennes fysiska yogaträning hjälpt henne att stagda upp och stabilisera detta och instället givit henne stöd och tillit. Hon menar därför att hon fullt ut vågar vara sig själv, vara på riktigt och att njuta av det som hon upptäckt ger henne njutning. Yogan har även försett henne med möjligheten att både kunna ha för sig själv och att ge till andra. Maria förklarar detta med sin tro på att under uppfostran och med yttre världens påverkan är det lätt att man kommer längre och längre ifrån sig själv och får svårare och svårare att lyssna till vad man egentligen vill eller vem man egentligen är. Yogan blir till det redskap som öppnar denna väg inåt, får dig att höra din röst och se det som egentligen är. Maria beskriver hur då hon exempelvis ena dagen pressar sig in i rörelser eller tar i för mycket i sin yogarörelser nästa dag får betala i form av värk och leda. Kroppen visar och vägleder henne att lite på sin känsla och skapar därigenom tillit till sig själv. Maria menar att yogan och rörelserna kan inge en identitet; ”man blir till slut nästan ett med sina rörelser för man litar så till sin känsla, man är sann och på riktigt”

Maria förklarar hur då man anammar ett yogiskt sätt att vara i livet innebär det att vara uppmärksam på att vara sann mot sig själv. Hon berättar att förr kunde hon ljuga lite för sig själv, driva sig själv och stanna kvar i situationer och tillstånd som kanske inte alltid var de bästa för henne. Men med yogans hjälp har hon fått upp ögonen för detta och upplevt hur karmans lag verkligen fungerar; det du får är vad du har givit och vice versa. Maria berättar vidare att hon förr i större utsträckning nog mer ville vara enligt yogans principer eller så som hon uppfattat dem. Hon inser nu att hon faktiskt ville vara mer än vad hon klarade av eller var redo för. Det kunde innebära att leva väldigt spartanskt, ett extremt hälsosamt liv eller enligt andra strikta föreställningar som hon uppfattat förespråkats av den yogiska traditionen. Men då hon blev mer och mer medveten om sin person, vem hon var och vem hon ville vara, växte också medvetenheten fram kring sitt eget beteende. Maria beskriver hur allt sen hennes tidigare liv, innan såväl som efter det att hon började med yogan, kom ikapp henne. Hon började ställa sig frågor om ”vad är det här” och ”varför gör jag såhär”. Yogan blev till en sorts referenspunkt som hon ständigt kunde ”checka av mot” så att hon verkligen var sann mor sig själv, medveten i sina val. Maria beskriver hur hon till en början faktiskt hade en föreställning eller kanske önskan om att yogan skulle ändra saker och ting, kanske henne själv … Men efter år på mattan och studier förklarar hon att hon förstår att allt redan är. För Maria menar att livet varken handlar om att vara bra eller dåligt, det handlar om att vara på riktigt. Livet är ingenting som ska bli på ett visst sätt eller människan någon som ska bli enligt någon föreskriven mall. Allt och alla är redan bra som de är, det gäller bara att bli fullständigt medveten och känna tilltro till detta för att sedan kunna leva fullt ut.

Maria berättar om hur hennes yogaträning hjälper henne att frångå det ”doership” som hon upplever att vår omvärld och kultur ständigt påverkar oss med, att vi hela tiden måste prestera, göra eller vara något. Men yogan öppnar upp ögonen för hur livet verkligen redan lever sig självt och vi bara hänger med. Vi gör alla så gott vi kan i denna process och Maria är övertygad om att i medvetenheten ligger sanningen; är vi medvetna kan vi fullt ut vara delaktiga och närvarande i denna spännande resa som livet är.

Maria anser avslutningsvis att yogan i allra högsta grad förser henne med möjligheter att påverka sin egen person då den hjälper henne att möta sig själv och sina attityder som en del av henne själv. Genom medveten integrering får vissa saker större plats och utrymme av hennes identitet, andra mindre. Hon beskriver hur man alltid har rätt att vara den man är men att man ska vara medveten om att den karmiska lagen alltid kommer att skapa konsekvenser för detta val. Därför menar Maria att medvetenheten som yogan förser henne med ger henne möjlighet att i större utsträckning välja hur hon vill vara. Yogan blir en väg mot större frihet och potential att vara fullt ut och helt sann. Maria tror även att det största fängelset som finns är det som vi själva skapar åt oss då vi inte är sanna mot oss själva. Ju mer sann vi vågar vara mot oss själva desto mer fria blir vi att vara den vi är. Yogan på mattan såväl som utanför är Marias sätt att ständigt våga, orka och glädjas åt att vara i denna process.

ANALYS OCH DISKUSSION

Nyandlighetens plats i vår tid


Då man utgår från det religionsvetenskapliga perspektivet och tittar på vilken funktion, status och utveckling som yogan har haft och även i framtiden kan tänkas ha, kan man finna tydliga teoretiska förklaringar och stöd för dess utbredning. Sturmark och Frisk diskuterar den identitetssökande människan i en tid av föränderlighet och ständig revidering i svallvågorna av den stora globaliseringsprocessen enligt en klar modell; den behöver något att tro på, något att förhålla sig till samt helst något nytt och ”i tiden” till hjälp att förstå sin omvärld. För vidare resonemang i detta avsnitt om nyandlighetens plats i vår tid bör dock tilläggas att detta är en teoretisk diskussion sett ur det religionsvetenskapliga perspektivet med egna dragna slutsatser och paralleller till yogan. Varken de intervjuade yogautövarna eller de källor som behandlat yoga har diskuterat eller problematiserats yogans funktion eller status ur detta perspektiv utan här kopplar samman och diskuterar jag yogan fritt i förhållande till nyandlighet och den samtida kulturen vi lever i. Detta för att få en levande analys av yogan i ett religionsvetenskapligt perspektiv samt något av ett utvidgat perspektiv från den något smala och aningen avgränsade litteratur som behandlade redovisningen om yoga. Kanske skulle en ytterligare utvidgning av denna undersökning kunna vara att explicit föra denna diskussion och ålägga detta perspektiv även med yogautövarna för att undersöka deras tankar och reflektioner. Hur utövarnas förhållningssätt och relation till yogan är relaterad och kanske också påverkad av den kultur och tid de lever i med dess samtida nyandliga rörelser som dyker upp, blir till ett utvidgat resonemang. Eventuellt skulle en sådan vidare diskussion vara berättigad såväl som genomförbar i en D- uppsats i religionsvetenskap.

Att olika nyandliga rörelser dyker upp och presenterar verktyg, modeller och strategier för denna verklighet och vardag som människan idag står inför blir ett naturlig och inte särskilt oväntat resultat. Nästan lite som behov och efterfrågan; det vi efterfrågar och är i behov utav det ser vi till att skapa eller skaffa oss. Detta i kombination med att omvärlden med olika intressenter av varierande bakomliggande syfte också uppfattar denna efterfrågan och skapar utifrån de lösningar som kan täcka behovet hos den sökande människan. Möjligtvis har detta tagits steget längre i de mer utvecklade länderna där man även kan ana hur behovet faktiskt också skapas av makthavare eller andra intressenter genom att framställa världen eller vinkla dess aktuella trender eller status enligt ett särskilt perspektiv så att den sökande människan ska känna just detta behov. Media framställer inte sällan världen på ett oroväckande, kaotiskt och otryggsingivande sätt. Media förser oss också med produkter, tjänster och alternativ som ska verka dämpande, motverkande eller alternativa till allt detta andra rotlösa och skrämmande som det tidigare försett oss med. Nyandliga rörelser såväl som gamla religioner med nya fundamentalistiska inriktningar eller tendenser kan betraktas ur det perspektivet att de alla verkar enligt samma lagar; de skapar behovet såväl som efterfrågan och har därmed makten och resurserna att tillhanda hålla den enskilda individen lösningen.


New Age borde kunna fungera som ett lysande exempel på hur omformulering, nyrevidering och ersättningsbehov av människors allt mer sökande och letande av en förståelig gudsbild i en allt mer orolig och föränderlig världsbild växer fram. Människorna behöver förstå sin omvärld, vad som händer i den och varför, särskilt då förändringarna tycks ske med alltmer accelererad fart och intensitet. Att söka tröst, finna mening samt hitta nya vägar till kunskap blir en naturlig följd av detta. New Age presenterar en världsbild som är trygg, där hopp finns och den enskilde individen har makt att påverka sitt eget liv och omvärld. Precis som McFauge redogör för hur Nietzsche är inne på att vi själva skapar våra illusioner så skapar vi ju på samma sätt även våra egna nya världsbilder. Att illusion och världsuppfattning skulle vara samma mynt fast olika sidor kan vid en första åtanke verka paradoxalt och nästintill som en skrämmande tanke. Fast vänder man några gånger på detta mynt förstår man slutligen att det faktiskt inte skulle kunna vara på något annat sätt. Detta resonemang går ju enkelt att applicera inte bara på nyandliga eller religioners begrepps-, traditions-, och metaforsapparater utan även hur vi uppfattar och förhåller oss till vår omvärld i stort. Att kunskap, sanningar och förhållningssätt som vi utvecklat i förhållande till dessa ifrågasätts, omprövas och kanske till om med byts ut blir som en naturlig följd, ett nästintill Darwinistiskt förlopp där det mest angelägna, aktuella och som är i behov utvecklar sig.

Men så enkelt är det väl ändå inte, inte ens ur ett religionsvetenskapligt perspektiv kan man väl förklara människans sökande och behov av den nyrevidering av sin världsbild och dess beståndsdelar med enbart kulturella och samtidsexisterande faktorer. Inte heller kan man väl se alla nya teorier, trosföreställningar eller rörelser med system för utvecklande av fysisk såväl som psykisk hälsa som ett fenomen eller resultat av enbart samtidens påverkan. Att t.ex. yogautövare skulle söka sig till denna träningsform eller filosofi för att de känner oro, ängslan och tvivel i sin omgivning samt för att yogan lockar med alla de upplysnings-, hälsoutlovade och lugningivande trender som vår samtida kultur producerar verkar aningen knapphändig förklaring. Naturligtvis borde det vara så att man av någon yttre eller inre omständighet, av tillfälligheter i ens omgivning eller bara av sin mänskliga natur känner ett behov, en lust eller nyfikenhet att söka sig till yogan. Detta resonemang gäller även för de nyandliga rörelsernas anhängare; att sia om deras anledningar, behov eller intentioner är omöjligt inom ramarna för denna undersökning. Ur ett religionsvetenskapligt perspektiv kan vi i bästa fall relatera och diskutera detta i förhållande till den samtida kulturen, den historiska utvecklingen samt vad vi vet om den mänskliga naturen i stort. Kanske kan vi då ana något som skulle kunna likna en förklaring eller flera, men helt säkra kan vi inte vara. Respekt, ödmjukhet och medvetenhet inför detta faktum gör en iakttagelse och en studie med dessa perspektiv spännande, oändligt utvidgbar och ständigt aktuell att ifrågasätta. Vem har svaret, om det ens finns något sådant, då inte ens individen i sig med säkerhet borde kunna distansera och utesluta sig helt från påverkan av omgivande faktorer? Spännande …

Sturmark såväl som McFauge diskuterar hur människan väl alltid sökt kunskap för att utvecklas, finna mening och för att överleva. Den behöver förstå sig på sin omvärld för att finna mening, djup och glädje såväl som för att överleva och utvecklas. Huruvida dessa mänskliga egenskaper har rena fysiologiska eller psykologiska utvecklingsgrunder spelar mindre roll i sammanhanget, den sökande människan har ett behov av svar och meningsfullhet. De ovannämnda författarna diskuterar dels hur nyandligheten blir till en sorts produkt i samhället av den tid vi lever i. De ger en tydlig bild av vad nyreligiositeten står för, vad den fyller för funktion samt varför den ser ut som den gör. Dels reflekterar de också hur man kan vara av olika åsikter om huruvida dessa rörelser teorier, förklaringar och världsbilder egentligen är sanna, adekvata eller beforskade. Det är emellertid en diskussion som kan hållas utanför frågeställningen om huruvida de fyller en funktion samt på vilket sätt. Fördjupar man sig och fastnar i krav på bevis huruvida teorier eller presenterade världsuppfattningar är sanna eller inte missar man lätt de viktiga utgångspunkterna att människor faktiskt söker sig till dessa förklaringsmodeller av världen, varför de gör det och vilken funktion de har för dessa individer. Den analysen ger ett mer fruktbart och problematiserat perspektiv till hur dagens människa ser på sig själv och sin omvärld. Den blir också mer hanterlig då man ska genomföra jämförelser eller försöka se vissa relationer till den övriga omgivande kulturen. Jag tänker här närmast på hur Frisk diskuterar hur individen och hälsa rent generellt är något som fokuseras och tilldelats en betoning som värderas ha en hög status i vår kultur här i väst. Huruvida det är sant, att individen är bättre i jämförelse med en mer kollektiv variant av förhållandet som diskuteras i sammanhanget blir oviktigt. Det är ett faktum att människorna lever, präglas och förhåller sig till den kultur som de gör, som utgör det primära då man ska dra slutsatser om den. Samma sak gäller ju de nyandliga rörelsernas plats, funktion och uppkomst. Huruvida deras budskap, metoder eller presenterade världsbilder faktiskt utgör absolut och beforskad sanning blir en sekundär betraktelse att hänge sig åt. Det gör i bästa fall de aktiva anhängarna eller troende.

På det individuella och personliga planet tycks det däremot vara av större vikt och mening att man själv tror på och förnimmer det man identifierar sig med och den bild av världen och dess beskaffenhet man identifierar sig med. Är man anhängare av en nyandlig rörelse har man nog samma behov av upplevd närvaro, överensstämmande och relation till sin egen identitet som de yogautövande i intervjuerna beskriver att de har till sin yoga. De upplever ju samtliga att de identifierar sig med sin yoga, att de med hjälp av den ser på sig själva och sin omvärld enligt ett särskilt sätt samt att de har möjlighet att påverka detta. Mer om detta följer i kommande avsnitt som fokuserar mer på yogan och yogautövarnas perspektiv. Men för att belysa då det blir intressant att ifrågasätta och efterlysa bevis eller upplevda sådana eller det räcker med att konstatera hur något förhåller sig i relation till den kultur, omvärld eller kontext det verkar i.

De hierarkier och maktfaktorer som genomsyrar och ständigt påverkar vårt samhälle och människorna i det har skapat vissa tydliga gemensamma karaktäristiska drag hos de nyandliga rörelserna som går att observera. Frisk diskuterar hur betoning på individen, kroppen som något heligt, och hälsa och psykisk utveckling som eftersträvansvärda mål och utgör samtliga exempel på detta. Beskrivningen av de nyreligiösa rörelsernas karaktärer och fokuseringsområden blir nästintill en beskrivning av vårt samhälle som det ser ut i stort. Det borde därför inte vara särskilt långsökt att jämföra den nyandliga människan med den moderna människan. Naturligtvis omfattar inte denna jämförelse alla de ritualer och trosföreställningar som de nyandliga rörelserna ägnar sig åt, även om de också ger en klar bild av vad som fattas den moderna människan och vad denne söker efter i sin omvärld. Men många fokuseringsområden och betoningar som karaktäriserar de nyandliga rörelserna återfinns också i andra trender inom olika områden i vårt samhälle. Sjukvård, utbildningsväsendet, politik etc tenderar samtliga att sätta individen i fokus och på olika sätt motivera för denne hur och vad som är verksamma metoder för att förverkliga sina mål och utvecklas som människa. Kanske är det här främst inte en fråga om vetenskap i förhållande till tro eller modernt jämfört med omodernt. Kanske är det här mer avgörande vad som fungerar, fyller en funktion och inger meningsfullhet för den enskilde personen just där och då i denna kontext. Hur man uppfattar sin omvärld samt förhåller sig till den från en given punkt blir avgörande för hur man sedan väljer att uppfatta den.

Fördelen med att ”skapa” eller formulera en religion, rörelse eller livsåskådning i den tiden som den faktiskt ska verka och påverka människor är att man har tillgång till forna, samtida såväl som framtida fakta, idéer och källor. Detta medför att trovärdigheten såväl som aktualiteten har goda förutsättningar att vara så exakt och precis som möjligt. Detta kan man se hur de nyandliga rörelserna drar fördel utav då de hänvisar till nyare forskning såväl som urtida vedertagna lärdomar som alltid fungerat. Så gör även media då de försöker styra, sälja eller på andra sätt skapa opinioner och med olika medel framställer och presenterar sina varor eller tjänster. Att hänvisa till vetenskapens framsteg så långt som den kommit nu såväl som gamla säkra kunskaper som förankrats, utvecklats och sedan urminnes tider utövats med framgång av människor över hela världen, blir till ett säkert försäljningsknep för den sökande människan i en ständigt föränderlig tid. Även yogan så som den framställs för oss här i väst besitter dessa fördelaktiga egenskaper. Den tar med hjälp av ursprunget av den flertusenåriga historien äkthet, genuinitet och länge beprövade metoder och applicerar detta på människan och hennes situation idag. Den gamla traditionen möter den nya människan och erbjuder denne ett sätt att förstå, förhålla sig och vidare utvecklas i sin tid. Nyandligheten såväl som yogans plats i vår tid tycks därmed befäst, berättigad och fullt förståeligt; de fyller en funktion och ett syfte hos den moderna människan. Med eller utan ”förpackandet” av dessa trender eller rörelser så har de förklarliga uppkomster och potentiella utvecklingsmöjligheter. De finns här och vinner ständigt ”nya marker” och anhängare för att vi behöver och efterfrågar dem i den tid och kultur vi lever nu. En analys av dem blir således till en minianalys av hela den moderna människan och i den kontext den verkar.

Yogans plats i vår tid


Yogans ursprung och historiska utveckling tycks med hjälp av filosofin följa en tydlig om även förgrenad röd tråd; dess grundläggande tankebanor och essens återfinns i olika traditioner som utvecklats och spridits under olika tidsperioder. Även om olika traditioner utvecklat olika sätt och medel att nå målet tycks förening, medvetenhet och ett sätt att utvecklas som individ vara målet och huvudtemat för de olika filosofiska modellerna och frågorna som skolorna syftar till att undervisas kring. Trots att de allra tidigaste skrifterna inte med säkerhet kan fastställas exakta datum eller författare tycks filosofin genom muntlig spridning överlevt och tom vidareutvecklats. Detta är klart jämförbart med hur även religioner sägs ha uppkommit, spridits och sedan utvecklats. Även religioner kan studeras och betraktas på som innehavande av en gemensam och ursprunglig grundfilosofi som sedan förgrenats och slutligen utvecklat olika traditioner och inriktningar. Kring religioners urkunder, omskrivna personer eller viktiga gudar tycks ständigt en diskussion kring dess trovärdighet och bevisningsförmåga vara aktuell och elementär; har detta verkligen hänt, finns denna religions gud på riktigt, är världen verkligen beskaffad såsom denna heliga skrift beskriver den? Vilka är bevisen för eller emot detta? Det som skiljer yogans utveckling såväl som eventuella aktuella status åt från en religions är möjligtvis att detta i samma utsträckning inte diskuteras, ifrågasätts, eller ens problematiseras på samma sätt. Kanske är förklaringen till det att yogafilosofin ensam inte gör anspråk att förklara hur hela vår värld är konstruerad, vilka dogmatiska förhållningsregler man bör relatera till samt vad du ska tro på. Man kan utöva yoga bara för de fysiska övningarnas skull och de medförande positiva effekterna i form av smidighet, styrka, balans och ett allmänt välbefinnande i kroppen då andning kontrolleras och utförs på ett korrekt sätt som yogan syftar till. Kanske är detta den vanligaste vägen in i yogan, att man inledningsvis upplever och kan utvärdera de fysiska fördelarna med sitt yogautövande. Detta verkar inte betraktas som något fel eller konstigt heller inom den yogiska traditionen. Sri K. Pattabhis citat ”do your practise and the rest will come” vittnar om en tilltro och en medvetenhet om att systemet i sig utvecklar, stimulerar och aktiverar mer än bara den fysiska kroppen hos yogautövaren vare sig den förstår det eller inte.

En reflektion kring hur yogan anpassats och framställs för oss här i väst av författare såsom Räisänen och Norberg blir hur yogan kan ses på och relateras till som enbart ett system för att aktivera vissa fysiologiska processer i kroppen, skapa lugn i sinnet och i bästa fall uppnå ett mer medvetet och upplyst tillstånd. Detta utan att för den saken skull tro på något övernaturligt, ”luddigt” som Sturmark beskriver det eller overkligt. Yogafilosofin förklaras snarare närmare enligt den modellen som Frisk beskriver att moderna nyandliga rörelser gör; som ett nästintill fysiologiskt system som utifrån det vill göra anspråk på att kunna beskriva hur hela världen är beskaffad. Jag tänker då främst på författare som Chopra och Räisänen som med sina beskrivningar av energier, energicentra (chakran) samt vibrationer målar upp en världsbild för yogautövaren att förhålla sig och sin yogaträning till. Detta kan möjligen liknas vid en religions anspråk på att ge en förklaringsmodell till hur världen är uppbyggd och fungerar.

Yogautövaren väljer emellertid själv hur stor del av även denna bakomliggande filosofi med dess förklaringsmodell av vad som sker i och utanför kroppen den väljer att ta till sig och tro på. Då många övningar syftar till att stimulera, relatera till samt aktivera dessa beskrivna energifält och medvetandetillstånd etc som beskrivs borde yogautövarens tankar och föreställningar kring detta vara av största vikt för dennes upplevelse av resultatet. Tror utövaren på det den gör och dess inverkan borde den till stor del också uppleva ett tydligare resultat. Huruvida det sen är sant eller inte blir till en annan diskussion för utövaren såväl som utredandet i denna rapport. Eventuellt skulle detta kunna undersökas mer noggrant i en undersökning på D- nivå, huruvida yogautövarna själva tror på den bakomliggande yogafilosofins världsbild med tillhörande fysiologiska beskrivningar av vad som sker vid utövandet av yoga eller inte. Kanske är det så att de förhåller sig så som Sri K. Pattabhi Jois föreskriver: ”do your practise and the rest will come” och därmed varken förväntar sig eller oroar sig vidare. Kanske har de tillit, tilltro och insikt i att yogan kommer att presentera och medvetande göra för dem precis det som de behöver veta då de behöver det.

Även om yogans ursprung kan sökas i den hinduiska traditionen så framställs yoga enligt ovanför diskussion för oss här i väst främst som ett tankesystem och en livsfilosofi och inte en religion. Yogans filosofi har inte den spirituella dogma som återfinns i många religiösa traditioner, utan skulle mer kunna liknas vid en naturvetenskaplig procedur som förlitar sig till uteslutande personliga upptäckter och egna erfarenheter. Möjligen inger detta en form av trovärdighet, trygghet och ”säker väg” att välja i en otrygg tid av ständig föränderlighet som dessutom erbjuder en uppsjö av val av olika metoder att förhålla sig till med detta nya. Kanske kan yogan, med sitt tillförlitliga ursprung samt odogmatiska system utgöra en stabil, trygg och ”lagom” väg för den sökande människan av vår tid att välja. Den gamla traditionen som yogan representerar erbjuder den nya tidens utövare ett sätt att stanna upp, vara i sin kropp, tid och i sitt liv med allt vad det innebär.


Frisk diskuterar hur det i nyreligiositeten ofta uttrycks att människan har en potentiell självförverkligande förmåga som bör utvecklas. Vikten av att människan själv upplever att hon har denna potential inom sig betonas ofta och de personliga upplevelserna inför detta faktum sätts i fokus. Författaren skriver om hur individens frihet att själv välja vad denne vill tro på eller identifieras med uppfattas som viktigt och betraktas som ett viktigt inslag i vår kultur. Yoga syftar ju uteslutande till den individuella upplevelsen där utövaren antas kunna uppleva, förnimma och erfara en medvetenhet eller närvaro utifrån sin givande situation där och då. Hur denna upplevelse av yogan formas, vilken medvetenhet som öppnas eller skapas för den enskilde yogautövaren behöver nödvändigtvis inte vara lik den andres. Vad yoga är för dig kan vara någon helt annat än vad det är för mig. Just denna yogiska grundtanke som baserar sig på den enskilde individens upplevelse borde göra yogan till ett fördelaktigt, klart valbart och utvecklande verktyg för en människa av vår tid att välja. Yogan skulle vidare kunna syfta till den förening och integrering av kropp, sinne och medvetande som den sekulariserade, otrygga och allt mer materialiserade människan tycks möta. Då yogan handlar om att förena och omvärlden i mångt och mycket upplevs som separerande, utgör yogan ett tydligt redskap och en balanserande motvikt till det som inte människan tycker sig kunna kontrollera i sin omvärld. Men med hjälp av yogans förenande grundtanke erbjuds eventuellt utövaren en utvecklingsprocess där denne själv kan styra över sitt eget förenande i alla fall. Kanske är omvärldens separerade och alltmer enskilde individanpassade tillvaro den spegling som så starkt ger en bild av vikten av motsatsen: ett förenande.

På samma sätt som en religion tillhandahåller medel och metoder för att individen ska uppfylla och förverkliga sig själv, gör också yogan det. Yogan tycks däremot inte förespråka en viss livsstil med en förutbestämd ordning av värderingar som man måste förbinda sig till om man inte vill. För åter igen handlar det väl om en tolkningsfråga och ett valbart förhållningssätt. Då religionerna oftast explicit beskriver hur frälsning kan uppnås, vilka förehavanden som bör praktiseras och vad som absolut inte är tillåtet, uttrycks yogans väg till målet mer implicit. Visst kan yogautövaren med fördel ägna sig åt meditation, chakrabalansering och andningsövningar som sägs stimulera energier på olika nivåer i kroppen, men det är inget måste. Yogan sägs också skapa och ha effekt även om man bara utövar den för utövandets skull oavsett utövaren anammat den yogiska filosofins presentation av hur världen är beskaffad.

Men en yogi borde väl också blint kunna följa de rekommendationer om kost-, livs- och förhållningsregler till livet i stort som de olika yogaskrifterna tar upp och därigenom också passa in i ett dogmatiskt såväl som kollektivt förhållningssätt som religionerna ofta tillskrivs innefatta. Hur individen faktiskt väljer att förhålla sig till sitt yogautövande torde vara högst avgörande om det är jämförbart med en religion eller inte. Yogan, precis som allt annat, blir vad man gör den till. Att yogan emellertid från början mer koncentrerar sig på individen och dess utveckling och reflektion kring vad som händer den utan att försöka applicera en helt ny världs- eller gudsbild, gör den möjligtvis till mindre dogmatisk än en religion. Tanken om karma och reinkarnation, samt föreställningen om en gudomlighet kan emellertid ge upphov till ett visst motstånd till yoga hos många i väst, liksom tron att yoga strider mot deras egna religiösa tro. Religion följer en dock en kollektiv grundtanke; yogan följer mer individen med dess tankar och känslor. Man behöver inte tro på någon annan, eller på något annat än sig själv och sin egen utveckling då man utövar yoga. Yogan erbjuder och innebär på det sättet ingen förändring eller försakning av den du är eller vad du redan gör. Yogan handlar om förening och interaktion i det liv du redan lever och den person med alla de egenskaper du redan har. Yogan utgör mer ett system eller ett verktyg för att leva just ditt liv ännu mer samt att vara just dig, fast ännu mer. Detta ”ännu mer” är naturligtvis en definitionsfråga – ännu mer i förhållande till vad? Förutsätter yogan ändå att vi ändrar oss, går från lite mindre till lite mer? Kanske kan man tolka detta på olika sätt. Men hur den enskilde individen än väljer att förhålla sig eller förstå sig på yogans system är det till syvende och sist individen själv som väljer vad den vill tro på av yogan presenterades världsbild eller hur den tolkar de erfarenheter som den upplever i och med sitt yogautövande. Detta torde vara enligt en modell som passar den moderna västerländska människa av sin kultur som handen i handsken.

Då yoga för oss västerländska yogautövarna närmast framställs som en metodologi för fysisk, mental såväl som spirituell utveckling, innebär detta att oavsett vilken religion man tillhör inkräktar inte ett yogautövande på individens religiösa tro. Yoga underminerar inte en personlig, religiös övertygelse, utan kan snarare tillföra nya perspektiv och fördjupa tron. Detta vill säga om man redan har en religiös övertygelse eller uppfattning. Har man det inte presenterar yogan däremot inte ett helt annorlunda förhållningssätt för utövaren att relatera till än vad en religion gör. De yogiska skrifterna behandlar och föreskriver ju tydligt hur man bör leva, tänka och förhålla sig till sin omvärld för att uppnå målet med sin existens såväl som sitt yogautövande; att förena kropp, inne och tanke. Denna förening kan jämföras med kristendomens strävan efter att nå paradiset eller buddhismens önskan om moksha, det totala utslocknandet. Kanske skulle man kunna ifrågasätta hur pass odogmatisk yogan egentligen är då man fördjupar sig i denna bakomliggande filosofi med alla de påbud om hur ett yogiskt leverne bör tillämpas. Möjligen tillhör detta mer den äldre yogan, den som utövades bakåt i tiden och möjligen fortfarande i Indien.

Den för oss i väst anpassade yogan har inte bara modifierats och anpassats vad gäller de fysiska övningarna så att alla kan utöva den. Även de mer spirituella och andliga delarna av den bakomliggande filosofin tycks ha tonats ner och fokus har istället lagts på den mentala träningen med tanke, känsla och handling i fokus. Detta får ju även stöd och belägg från den kognitiva beteendevetenskapen som här i väst sedan länge är allmänt känd och använd metod inom sjukvård. Att yogan på det sättet aningen avmystifierats, gjort mer till ett fysiskt träningssystem med de integrerade mentala aspekterna nästintill betraktade som resultat eller bieffekter av den övriga träningen i sig behöver inte betraktas som något fel eller mindre äkta. Vägen till målet är kanske inte det viktigaste, uppnås förenandet som hela den yogiska grundtanken vilar på är det kanske oviktigt hur förpackningen av detta förespråkande uppnåendet ett ut eller gått till. Kanske skulle många skrämmas, ställa sig skeptiska och snarare ta avstånd från yogan om den framställde alltför spirituell, andlig eller mystisk. Ett fysiskt system om även stimulerar och utvecklar mentala processer verkar möjligen mindre främmande och ”konstigt” för den moderna människan som lever i och är präglad av en kultur där världs- och gudsbilden med vetenskapliga metoder helst ska verifierbar i ett laboratorium. Samtidigt är väl den moderna människan sökande, nyfiken och i behov av en tro på något mer, större och tryggare än den ständigt föränderliga värld den beskådar varje gång hon öppnar sina ögon. Resonemanget kring behovet och uppkomsten av nyandlighet enligt föregående stycke presenterar ju bilden av den moderna människan om aningen vilsen, tom och i behov av att ha något att förhålla sig till för att känna meningsfullhet. Kanske erbjuder yogan den perfekta kombinationen av dessa två skilda perspektiv och behov som tycks prägla individen idag: å ena sidan att själv förstå och kunna påverka sin situation och sin utveckling, å andra sidan att förhålla sig till och våga låta sig omslutas och hänge sig åt något mer, större och ogripbart än det som endast går att se, känna och ta på. Då yogan fysiskt skapar reaktioner, sensationer och emotioner i den fysiska kroppen är det inte svårt för den yogautövande att psykiskt och mentalt våga lita på, dras med och faktiskt känna tillit till att det faktiskt går att påverka processer inom oss som vi inte riktigt med intellektet kan förstå.

Yogans plats hos den identitetssökande människan


Yogans filosofi ger utrymme och redskap att utvecklas i den kontext den befinner sig i. Detta lämnar en öppenhet, utvecklingsbarhet såväl som individuell möjlighet att ta del av och integrera det av yogans filosofi som passar människan där och då. Samma resonemang kan naturligtvis överföras och appliceras på någon av de stora världsreligionerna; bara för att man anser sig vara kristen måste man inte gå i kyrkan varje söndag eller tro bokstavligt på det som står i bibeln. Däremot verkar det för den moderna människan särskilt i väst vara oerhört viktigt att inte bli påtvingad ett helt färdig och klar förklaringsmodell över hur allt hänger samman och är konstruerat i sin omvärld. Detta framgår tydligt i de intervjuer jag genomfört med de yogautövande i Goa. De framhåller samtliga vikten av att utgå från sig själva och därifrån välja in yogan och delar av den om stämmer in i deras liv. De framhåller också hur yogan på det sätter mer och mer blivit en del av deras liv från att från början endast varit en träningsmetod eller fysiskt system för att uppnå mentalt lugn.


Den sökande, processerande och medskapande av sin egen sanningsbenägna människan tycks ha lättare att identifiera sig med samt förhålla sig till en filosofi som istället syftar till att här och nu vara i det som är och utifrån det uppnå någon slags visshet, kunskap eller förnimmelse av helhet, tomhet eller bara närvaro. Att vägen till detta dessutom går via integrerad fysisk verksamhet, att individen rent kroppsligt utsätter sig för aktivitet och stimuli, tycks också påverka känslan och upplevelsen av äkthet, förändring och eventuellt insikt. Då kroppens fysiskt aktiveras sker ju processer som i sin tur medvetet eller omedvetet förändrar utgångstillståndet hos den yogautövande individen. Detta kan endast ses på som en kroppslig förändring, rörelserna i interaktion med andligen skapar blodgenomströmning och hormonpåverkningar i kroppen som i sin tur vidareutvecklar andra kroppsliga och hormonella processer. Det kan betraktas och förstås på ett mera mentalt plan, där dessa kroppsliga processer öven understödjer mentala processer där energier frigörs, rensas ut och förnyas samt en ny medvetandenivå uppnås. Huruvida detta faktiskt sker eller för varje individ upplevs kan emellertid ställas helt utanför en diskussion huruvida det är möjligt eller inte. Då individen upplever, förnimmer och väljer att tro att så är fallet, då är det också det. Ingen av de intervjuade nämner huruvida de tror eller förhåller sig till yogan bakomliggande filosofi vad gäller de processer om sägs äga rum och hur dessa hänger samman med en större bild av den omgivande världen. Samtliga intervjuade tycks snarare fokusera på vad yogan skapar för mentalt tillstånd hos dem utan vidare fördjupning i hur detta går till. Yogan är och blir vad de gör den till utan vidare analys av sanningshalten i de förklaringsmodeller som vare sig västerländskanpassad yogalitteratur eller uråldrig presenterar. Om det sedan endast är resultatet av de fysiska övningarnas påverkan på de kroppsliga reaktionerna som förändrat det ursprungliga mentala tillståndet är ointressant då upplevelsen av förändringen är det primära. Denna upplevda förändring och hur den påverkar de intervjuades förhållningssätt till sig själva och sin omvärld tycks emellertid tydlig och klar för dem själva. De framhåller samtliga hur de med yogans hjälp har möjlighet att påverka sin identitet, sin upplevelse av omvärlden samt sitt förhållningssätt till detta. De identifierar sig med yogan och upplever att de delvis själva kan styra över denna utveckling. Som röst 3 beskriver kan man inte alltid ändra på det som sker eller är i den omgivande världen, men man kan lära sig att förhålla sig till det och hitta vägar och sätt att komma vidare. De fysiska yogaövningarna på yogamattan speglar och övar henne att hantera och förhålla sig till det verkliga livet utanför mattan. Yogamattan kan ur det perspektivet betraktas om ett minilaboratorium där tillstånd, känslor och fysiska förnimmelser prövas, utvärderas och analyseras för att sedan användas ute i ”riktiga livet”. Kanske skulle man kunna argumentera att yogamattans ”minivärld” utgör en skyddad verkstad eller en verklighetsflykt för att slippa ta itu med den ”stora världen” och de verkliga känslorna, situationerna och tillstånden som ständigt avlöser varandra där. Men då yogan beskrivs som ett sätt att ”vara på riktigt” och ”leva fullt ut” är denna skyddade verkstad svår att motivera eller argumentera för. Yogautövarna tycks snarare öva upp och förbereda sig inför det verkliga livet på yogamattan snarare än rymma ifrån det.


De intervjuade yogautövarna förnimmer ett förändrat medvetandetillstånd och förhållningssätt till sin omgivning i och med sin yogaträning. Om detta utlösts av endast de fysiska rörelsernas påverkan på de kroppsliga processerna eller det faktiskt föreligger någon förening av ett omslutande världsalt och den individuella själen tycks vara sekundärt i sammanhanget. Ingen av de intervjuade ifrågasätter eller uppehåller sig vid en diskussion om huruvida detta är möjligt. Sedan kan man givetvis ändå diskutera och reflektera hur individen själv förhåller sig till och uppfattar att denna förändring gått till, huruvida individen verkligen med tror att denna förening är möjlig överhuvudtaget eller om det handlar om rent fysiska processer som yogarörelserna satt igång. Beskrivandet för den västerländska yogautövaren av yoga som ett system som genom fysisk aktivitet stimulerar och aktiverar för att mentala processer att ske kan emellertid ses på och jämföras med en religion i sig. Förhåller sig individen till denna förklaringsmodell som giltig, aktuell och gällande, ja då är det inte svårt att se hur den för denne också blir det. Precis på samma sätt som en religiös inte behöver ständiga bevis eller mirakel för att känna djup samhörighet, förståelse och känslor av sammanhang för hur omvärlden är beskaffad kan yoga utövaren också sluta sig till dessa förnimmelser av helhet och förståelse på det sätt de beskrivs och presenteras i yogafilosofin. Kanske är det just det som dessa yogautövande individer gör, fokuserar på det faktiskt upplevda resultatet snarare än förklaringsmodellen bakom. Att man då relaterar, identifierar och förhåller sig och sin identitet till detta blir till en naturlig del vilket vi kan utläsa av de svar som de intervjuade yogautövarna delgivit.


Samtliga intervjuade förankrar, relaterar och känner starka paralleller mellan yogan och sin egen identitet och upplever dessutom att de har stor inverkan att påverka denna relation mellan yogan och sin egen identitet. Det borde vidare innebära att de inte bara blivit påverkade av yogan utan att de också känner att de vidare kan påverka med hjälp av yogan. Denna känsla av makt, kontroll och påverkbarhet på sitt eget liv, sin livssituation såväl som sin identitet tycks vara något som enligt Frisk och Sturmarks resonemang av den moderna människan är funktionellt och viktigt. Huruvida yogan är ett redskap som tillkommit dessa individer som ett resultat av den miljö där de lever eller om det är för dess inneboende möjligheter i sig är omöjligt att spekulera i. Vem kan med säkerhet fastställa det? Däremot kan man med hjälp av de intervjuades svar diskutera hur yogan för dem i deras nuvarande situationer i förhållande till de omgivande världarna i allra högsta grad är funktionellt, skapar mening samt är ett redskap för utveckling och ökad medvetenhet. Att stirra sig blind efter förklaringar i den omgivande kulturen, i de yogapresenterande källorna eller i samtida trender till detta upplevda hos de yogautövande blir lika omöjligt som ett nästintill förlöjligande projekt. Det som är yoga för en behöver inte vara yoga för en annan, men att yogan innebär ett sätt att förhålla sig till sig själv och sin omvärld samt att identifiera sig med blir till ett tillräckligt svar i sig. Med all bakomliggande filosofi och omgivande kontext blir det högst individuellt och personligt vad som spelat roll och påverkat denna identifikation och en spekulation eller kartläggning av det tycks orelevant i denna undersökning. Yogautövarna identifierar sig själva med sitt yogautövande, ur ett religionsvetenskapligt perspektiv kan det fullt ut förstås med hjälp av den omgivande kontextens situation med den bakomliggande filosofin såväl som samtida trender som grund, men den individuella upplevelsen av den egna identiteten i relation till yogan och dess representation av potentiell förening av kropp, sinne och medvetenhet är unik, personlig och oändlig. Den kan nog inte beskrivas i ord, med teorier eller enligt någon modell. Den kan inte heller tillfullo undersökas, redogöras för samt förklaras i en C-uppsats i religionsvetenskap. Den måste upplevas på mattan såväl som i det verkliga livet. Så låt oss leva fullt i det oändligt spännande och underbara liv vi alla har tilldelats och ställa oss på mattan- Namasté!

SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Yoga har flera innebörder men alla tycks indikera rörelse och evolution. Själva ordet yoga är sanskrit och betyder ”att ena, föra samman” och refererar till bandet mellan kropp och själ hos varje individ, men också till bandet mellan det egna jaget och den sanna identiteten. Yoga beskrivs ofta som konsten att leva grundad på kunskapen om livet. Den kan ses som ett vägskäl där kropp, själ och sinne möts via rörelser, andningsteknik, fokus och kroppskontroll. Yogans system beskrivs vara baserat på universella lagar och kan definieras som kunskapen om hur man skapar balans mellan kropp och själ samt mellan vila och aktivitet. Yoga har en central tanke om att förebygga ohälsa och är en disciplin som är designad att leda till en sluten allians mellan kropp, själ och sinne.

Under årtusenden har människan utvecklats som ras på många olika sätt och genom att lära oss kontrollera tankar, sortera känslor och dynamiskt stretcha samt stärka muskulaturen kan vi utvecklas som individer. Yogan utgör ett redskap som fysiskt såväl som psykiskt syftar till denna utveckling.


Yogautövande innebär vidare en träning på att behålla sig i nuet. Eftersom kroppen, tankeverksamheten och miljön runt omkring är i ständig rörelse och förändring, måste man arbeta med sig själv i nuet för att bli stark, kraftfull, vaken och harmonisk. Yoga utgör på det sättet en process som för individen längs en väg. Den betonar att alltid arbeta i lugnt tempo och ta ett steg i taget. På detta sätt uppfyller yogan den holistiska grundtanken att nå balans och få med sig alla element hos människan. Yoga förklarat mer som en sorts erfarenhet innebär en union med atman, det transcendentala jaget, vilket i praktiken innebär att när man utövar yoga stärks den egna identiteten genom att stress, spänning och obalanser i kroppen minskar.

Samtliga av de intervjuade yogautövarna förankrar, relaterar och känner starka paralleller mellan yogan och sin egen identitet. De upplever dessutom att de har stor inverkan att påverka denna relation mellan yogan och sin egen identitet då de förnimmer ett förändrat medvetandetillstånd och förhållningssätt till sin omgivning i och med sin yogaträning. Denna upplevda förändring och hur den påverkar de intervjuades förhållningssätt till sig själva och sin omvärld tycks tydlig och klar för dem själva. De framhåller samtliga hur de med yogans hjälp har möjlighet att påverka sin identitet, sin upplevelse av omvärlden samt sitt förhållningssätt till detta. Då de identifierar sig med yogan upplever de att de delvis själva kan styra över denna utveckling även om man inte alltid ändrar på det som sker eller är i den omgivande världen.


Attityderna gällande hälsa, spiritualitet, livsstil och människans plats i samhället har förändrats dramatiskt och människor söker svar på vardagliga problem. I dessa kaotiska tider kämpar miljön för att överleva och vi människor lider alltmer av psykisk och fysisk stress, med nya sjukdomar i antågande samt gamla, som vi trodde var botade med antibiotika, men som nu återigen gör entré i vårt samhälle. Vi kan inte alltid kontrollera dessa händelser eller yttre omständigheterna, men vi kan lära oss att ta itu med dem. Detta menar de som beskriver yogan är dess genom årtusendens bekräftade förmåga; att hjälpa människan att uppöva ett inre tillstånd av centrerat medvetande som inte störs av livets oundvikliga turbulens.

Även om yogans ursprung kan sökas i den hinduiska traditionen så framställs yoga enligt främst för oss här i väst som ett tankesystem och en livsfilosofi och inte en religion. Yogans filosofi har inte den spirituella dogma som återfinns i många religiösa traditioner, utan skulle mer kunna liknas vid en naturvetenskaplig procedur som förlitar sig uteslutande på personliga upptäckter och egna erfarenheter. Möjligen inger detta en form av trovärdighet, trygghet och ”säker väg” att välja i en otrygg tid av föränderlighet som dessutom erbjuder en uppsjö av val av metoder att förhålla sig till detta nya. Kanske kan yogan, med sitt tillförlitliga ursprung samt odogmatiska system utgöra en stabil, trygg och ”lagom” väg för den sökande människan av vår tid att välja.

Då vi befinner oss i början av ett nytt århundrade som kan sägas präglas av en gigantiskt stor idékonflikt mellan den sekulära, humanistiska livsåskådningen och den religiösa, konservativa och dogmatiska synen på världen kan yogan representera ett alternativ där den individuella upplevelsen och utvecklandet av den personliga potentialen sätts i fokus.

Då attityderna gällande hälsa, spiritualitet, livsstil och människans plats i samhället tycks ha förändrats dramatiskt det senaste århundradet tycks det religionsvetenskapliga perspektivet presentera en bild där människor av vår tid söker svar på vardagliga problem. I dessa kaotiska tider då miljön kämpar för att överleva och vi människor i större utsträckning lider av psykisk och fysisk stress, tycks nyandlighet och nyreligiösa rörelser alltmer få fäste i den kultur vi lever i. Med de religionsvetenskapliga glasögonen kan vi vidare betrakta hur vi befinner oss i början av ett nytt århundrade som kan sägas präglas av en gigantiskt stor idékonflikt mellan den sekulära, humanistiska livsåskådningen och den religiösa, konservativa och dogmatiska synen på världen.

För att komma vidare från det religionsvetenskapliga perspektivet kan det perspektiv som jag valt att kalla det yogiska perspektivet med yogan i fokus representera ett alternativ där den individuella upplevelsen av yogaträningen och vad den innebär sätts i fokus. Yogans centrala tanke om att förebygga ohälsa är en disciplin som är designad att leda till en sluten allians mellan kropp, själ och sinne. Under årtusenden har människan utvecklats som ras på många olika sätt och genom att lära oss kontrollera tankar, sortera känslor och dynamiskt stretcha samt stärka muskulaturen kan vi utvecklas som individer. Yogan utgör ett redskap som fysiskt såväl som psykiskt syftar till denna utveckling och blir på det sättet något som tycks vara ”i tiden” och överensstämmande med den rådande kulturen vi lever i här i väst. Vår samtid tycks ur det religionsvetenskapliga perspektivet understödja utvecklandet av den tradition och ursprungsidé som den yogiska grundtanken vilar på. På detta sätt utgör yogan en bro mellan den gamla traditionen och samtiden med alla dess entusiastiska yogautövare.

Söker man sig ytterligare vidare och ett perspektiv bort finner man hos dessa yogautövare ett mer personligt perspektiv som har sina referenser, utgångspunkter och förhållningssätt till sin tillvaro och sin egen relation till den. Det personliga perspektivet med intervjuade yogautövare i fokus presenterar en bild av yogan som något de förankrar, relaterar och känner starka paralleller till i förhållande till sin identitet. Yogautövarna upplever vidare att de har stor inverkan att påverka denna relation mellan yogan och sin egen identitet då de förnimmer ett förändrat medvetandetillstånd och förhållningssätt till sin omgivning i och med sin yogaträning. Denna upplevda förändring och hur den påverkar de intervjuades förhållningssätt till sig själva och sin omvärld tycks tydlig och klar för dem själva. Då de identifierar sig med yogan upplever de att de delvis själva kan styra över denna utveckling även om man inte alltid ändra på det som sker eller är i den omgivande världen.

På detta sätt kan man ur ett religionsvetenskapligt, yogiskt såväl som mer personligt förhållningssätt få fatt på olika perspektiv som behandlar vår samtid, yogans plats i den såväl som dess verkningar för de enskilda utövarna. En gamma tradition möter nutida utövare och detta möte kan betraktas, förklaras och förstås ur flera olika perspektiv och aspekter, men denna undersökning har begränsats till att behandla tre; det religionsvetenskapliga, det yogiska och det personliga. Resan, att förklara yogans identitetsskapande funktion för utövarna, blir med dessa tre perspektiv som utgångspunkter oändligt spännande, problematiserande och vidareutvecklingsbar. Din resa är inte lik min, men tillsammans och med fler perspektiv kanske vi kommer närmare en förståelse av den identitetsskapande processen. Så låt vår resa börja och fortsätta under all respekt, med gränslös öppenhet och i djupaste frid - Om shanti.
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BILAGA 1

Frågorna vid intervjutillfällena under yogaresa i Goa, Indien:

· Vad innebär yoga för dig?


· Har yogan något samband med din identitet eller ditt sätt att uppfatta dig själv på?


· Anser du att du med yogans hjälp har möjlighet att påverka och styra din identitet?
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