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FOR KROP OG SIND
YOGABØLGEN HAR RAMT OS OG DET BETYDER BÅDE FYSISK
SUNDHED OG MENTALT VELVÆRE FOR DE MANGE
DANSKERE, DER STRØMMER TIL LANDETS YOGACENTRE.
MEN VÆR PÅ VAGT
– YOGA KAN OGSÅ VÆRE EN FYSISK UDFORDRING.
AF GITTE HOLM
Er du allerede ved at køre træt i løbeturene i
vinterkulden eller maskinerne i træningscentret.
Så er det måske tid til at kigge lidt indad. Eller
måske nærmere i retning af dit nærmeste
yogacenter. Yoga er efterhånden her, der og alle
vegne, men hvad der kunne opfattes som en
døgnﬂue, ser ud til at være kommet for at blive.
Fælles for de mange yogaformer er, at de prøver
at skabe en balance mellem krop og sind – og det
er lige netop det, vi har brug for i vores travle liv,
hvis man spørger Tupaarnaq Binzer, instruktør
ved Bikram Yoga i København.
”Mange mennesker har en meget stresset
hverdag, hvor kalenderen er helt fyldt og hertil
kommer de høje ambitioner, vi har for os selv.
Jeg tror, at mange vælger yogaen til, netop fordi
de har brug for et frirum i hverdagen,” siger
Tupaarnaq Binzer.

Yoga er også hårdt
Mange mennesker forbinder yoga med den
velkendte solhilsen og rolige øvelser på en
måtte, men yoga dækker også over en masse
andet. Mens nogle mennesker foretrækker den
klassiske hatha yoga, tyr andre mennesker til hot
yoga, der udfordrer både krop og sind.
”Bikram er lidt anderledes end andre former
for yoga. Dels varer timerne 90 minutter og
dels foregår det i 40 graders varme, hvor
luftfugtigheden også er høj. Varmen er med til
at beskytte muskler og led, men den er der også
for at presse dig. Både fysisk og mentalt. Nogle
gange tænker du, at det ikke kan gå hurtigt nok
med at komme væk fra det varme lokale, men du
er bare nødt til at være der og acceptere, at det er
her, du skal være indtil timen er slut. Du lærer på
den måde at give slip, selv om det er hårdt,” siger
Tupaarnaq Binzer.
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Mindfulness og fysisk sundhed
Hvis du vil have pulsen op, skal du vælge hot
yoga eller ashtanga yoga, hvor du er i konstant
ﬂow. Men vi skal heller ikke glemme, at yoga
også kan gøre meget godt for dit indre.
”Der er mange forskellige grunde til, at folk
vælger at dyrke yoga. Nogle mennesker har
fysiske problemer, andre søger styrke og
smidighed og så er der dem, der søger den
mere meditative tilstand. Ved bikram yoga
taler instruktøren gennem hele timen og du får
derfor ikke mulighed for at tænke på andet end
øvelserne. På den måde får du mulighed for at
koble fuldstændig fra – og det er vigtigt, at vi
husker at gøre det en gang imellem,” afslutter
Tupaarnaq Binzer.

KOM I GANG MED YOGA
YOGA TO GO er et dansk
koncept, der gør det
muligt for dig, at tage
yogaundervisningen
med på vejen.
YOGATOGO.DK
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Vil du svede og udfordre
både krop og sind, så
kast dig ud i Bikram
Yoga, der giver sved
på panden.
BIKRAMCPH.DK
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Vil du kombinere yoga
med din øvrige træning,
tilbyder Fitness World en
bred vifte af yogaformer,
inklusiv hotyoga.
FITNESSWORLD.DK
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