YO GA E R F O R A L L E K RO P P E

TEKST KATHRINE LEVALD

Hvis
du tænker, at yoga
kun er for superslanke og
smidige mennesker, som
mediebilledet ofte viser, så tager du
fejl. Yoga er for alle typer af kroppe
– uanset om du er tyk eller tynd, stiv
i kroppen eller har små skavanker, nye knæ eller noget
helt andet.

YO GA E R F O R

ALLE KROPPE
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H

vis du googler yoga, så kommer der en lang række billeder frem af smidige, toptrænede yogier i knivskarpe
stillinger. Det ser godt ud, det har wauw-effekt, og det
sælger. Men det er samtidig demotiverende for den del
af befolkningen, der ikke kan spejle sig i disse billeder.
Dem som har lidt ekstra bløde former. Billederne kommer til at fortæller en historie om, at yoga er for en bestemt gruppe
– og det er alt andet end sandt.
For yoga handler ikke om at være slank, eller om at skulle have en
bestemt kropsform. Yoga handler i sin essens om nærvær, accept
og ro og om at ære lige præcis den krop, vi hver især lever i.

KATHRINES REJSE

“Jeg står i min egen frihed, jeg ærer det menneske jeg er, i den
krop jer er i lige nu.”
Disse ord kunne Kathrine Levald ikke have sagt højt, for bare to
år siden. Der skammede hun sig over at være i sin krop. En skam,
hun havde båret på 20 år.
”Skammen opstod allerede som barn på grund af min vægt. Jeg var
ikke slank, og de kroppe, jeg kunne spejle mig i, gav mig opfattelsen af, at min var forkert,” fortæller Kathrine.
I dag ser det anderledes ud. Igennem yogaen har hun fundet kærligheden til sig selv igen.
Yogaen har givet hende mere tryghed, egenomsorg, sindsro og
nænsomhed og accept. Men det har taget tid. Især fordi hun undervejs manglede nogle at tage rejsen med. For de krops-kærlige
yogahold for overvægtige var ikke til at finde nogen steder.
”Når man er tyk, kan det godt være intimiderende at troppe op i
et yogalokale. Det er ikke der, man finder folk at spejle sig i. Man
kan derfor ofte føle sig alene, og have følelse af ikke at være god
nok, og ikke at kunne leve op til det, de andre kan. Og så dukker
man ikke op til det igen,” siger Kathrine, der i stedet for tyede til
yoga-streaming.
”Men det var en ensom rejse, og selv derhjemme i stuen, med
den dygtige underviser på skærmen, følte jeg mig forkert. For jeg
kunne stadig ikke spejle mig i hverken læreren eller dens elever.”

PLADS TIL FORSKELLIGHED

Det er selvfølgelig vigtigt at slå fast, siger Kathrine, at det ikke er
fordi, hun mener, der noget forkert ved at være – eller ville være –
slank. Hun synes bare, der generelt er for meget fokus på, at slank
= sund.
”Så sort- hvid er verden jo ikke, og jeg synes, det er ærgerligt,
hvis en ”industri” som yoga’en er med til at sælge et slankeideal.
Der mangler et mere nuanceret billede af yoga i mediebilledet,
for når man kun ser billeder i medierne af super slanke yogier,
så sætter det nogle usande kriterier op for, hvad der skal til for at
dyrke yoga. Det der esværre med til at skabe en stor portion præstationsangst og eksklusion hos en stor befolkningsgruppe bl.a. os
med bløde kurver. Og det er hamrende ærgerligt, for yoga kan om
noget hjælpe os hen imod en større selvaccept,” siger Kathrine
Levald.
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JEG VILLE VÆRE DEN LÆRER, JEG HAVDE MANGLET

Det, Kathrine savnede allermest på sin yogarejse, var en underviser, hun kunne spejle sig i.
”Jeg savnede en underviser med bløde, runde former som jeg
selv. En underviser, der kunne vise mig, igennem yogaen, at jeg
er helt perfekt, og at min krop selvfølgelig kan det samme som
andre kroppe. En underviser, der kunne vise mig at yoga også er
for bløde formede kroppe. Yoga er for alle, men det er ikke alle
der føler sig inkluderet i yogaens verden. Rigtig mange af os med
større kroppe sidder derfor med en følelse af, at der ikke er plads
til os i yogaens sale,” fortæller hun.
Frustrationen betød, at Kathrine besluttede hun sig for at tage
en yogauddannelse – for at blive den yogalærer hun selv havde
manglet. Og det blev en personlig rejse på flere måder.
”Igennem min uddannelse har jeg lært, at det ikke er min vægt eller min størrelse, der holder mig tilbage fra at gå ind i nogle af de
mere krævende stillinger. Det er derimod mine leds fleksibilitet og

vigtigst af alt – mit sind. For ofte ligger vores største begrænsninger
i vores egne overbevisninger. Mine undervisere på uddannelsen,
Helle Yde og Anette Meldgaard, fik ændret hele min opfattelse af
min krops formåen. Pludselig kunne jeg gøre ting, jeg aldrig havde
turdet håbe på at min krop ville kunne. Jeg fik lov at udforske, undersøge, lære, fejle, sejre, græde og grine, i de tryggeste rammer,
uden præstation og med plads til hele mig. Og nu er jeg blevet den
yogalærer med runde former, jeg aldrig selv har haft.”

ET SÆRLIGT RUM

I dag har Kathrine skabt det rum, hun selv manglede. Et yogarum
for bløde, kurvede kvinder, hvor alle uanset kropsform kan føle sig
afslappet og hjemme i sin egen krop.
”Her kan vi spejle os i hinanden og blot være til med alt det dejlige, vi er. Her er et rum, hvor vores værdi ikke er sat i vores vægt.
Et rum hvor vi kan opleve og udforske alt det, vores kroppe faktisk

kan, i stedet for at fokusere på det den ikke kan. Her er ingen fordomme, og ingen bliver dømt, vi kan være lige dem vi er, vi kan
fylde, og vi kan øve os i at tage vores plads tilbage i verden. På
mine hold er der ikke fokus på kropsform, men på selvaccept, og
mine hold hedder Smukyoga, fordi alle vores kroppe er smukke,”
fastslår Kathrine.

FIRE GRUNDE TIL
AT YOGA KAN HJÆLPE DIG
TIL STØRRE SELVACCEPT
•N
 år du laver yoga, aktiveres det parasympatiske nervesystem, og dit stressniveau
reduceres. Det får dig i dybere kontakt
med din inderste kerne – din sande natur.
• T ankerne falder til ro og gør dig mere
afklaret, så du bedre kan mærke dig selv.
Det møde med dit sande selv kan virke
meget forvandlende.
• D u får en bedre holdning af yoga. Når
du bliver rettet op, kan du trække vejret
dybere, så du får mere ilt til hjernen og
hele systemet. Det giver dig mere energi
og overskud i hverdagen.
• D u kan lære at bevæge dig, uden at have
fokus på, at du skal ændre noget hos dig
selv. Du kan lære at acceptere dig selv,
der hvor du er, og åbne for et rum, hvor
en forvandling kan ske af sig selv.
Yoga handler om en tilstand, vi kan komme i, når sindet bliver stille. I denne tilstand kan der ske forvandlende ting, både
hvad angår selvaccept, selvforståelse,
healing og kærlighed. Når energien i et
bestemt mønster bliver frisat, fordi vi
ser det, som det er, kan den bruges som
en kærlighedsbølge til at forvandle og
frisætte og virkelig leve yogaen ud i en
verden, der mere end nogensinde har
brug for kærlighed.
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Vil du vide mere
om, hvor du kan lave yoga
på Kathrines måde, kan du
se hendes hold og aktiviteter
på www.kathrinemarie.dk
Er du nysgerrig på yogauddannelsen
hos Anette Meldgaard og Helle
Yde, kan du læse om den på
www.ayogastory.dk

H

vis du har lidt ekstra bløde former, du gerne vil slanke,
måske af helbredsmæssige årsager, er det så overhovedet yoga, du skal kaste dig ud i? For de fleste yogaformer giver hverken høj puls eller hjælper med at
forbrænde en masse kalorier. Til gengæld kan yogaen
noget, som alligevel kan hjælpe dig, hvis du gerne vil
have lidt bedre styr på de runde former, siger Anette Melgaard fra
A Yoga Story. Hun har undervist i yoga i mere end ti år, og i dag er
hun også med til at uddanne nye yogaunderlærer.
”Yogaen kan lære dig enten at acceptere, at det er sådan du er
skabt eller lære dig at skabe gode betingelser for en varig livsstilsændring. Yoga kan gøre dig stærkere, skabe ro og selvaccept,
så du helt naturligt vælger at behandle den og dig selv med værdighed og respekt. Hvis du har et for højt stressniveau og ubalancer i kroppen, kan det blandt andet betyde, at du får bevæget dig
mindre. Måske fordi du ikke har overskuddet til det, eller måske
er du ked af at bruge kroppen, fordi du føler dig forkert,” forklarer
Anette.
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PRANA MENER:
Yoga er for alle, uanset krop, form, køn eller farve.
Yoga betyder „forening“ på sanskrit. Derfor er det vigtigt, at
vi ikke blot forener vores krop med vores sjæl, men også forener
vores forskelligheder, ikke kun ude i de diverse yogacentre, sociale
medier m.m, men også i dagligdagen. Vi er alle forenede i sjælens tegn,
det ved vi efterhånden, men lad os huske at vi også er forenet i krop.
Hvordan? En krop er en krop. En celle er en celle og en muskel er en muskel.
Vi er faktisk alle bygget af samme materiale. Det er på tide at vi hylder skønheden i det at være anderledes, og ikke laver kategorier af disse byggeklodser.
Det svarer til at nogle legoklodser skulle være mere værd end andre. Sådan er
det jo ikke. Vi er alle bygget og farvet forskellige, og alt har sin skønhed.
Samtidigt, så vil vi også sende et budskab til dem der ser anderledes ud.
Gør jer ikke til ofre. Hvil i jer selv og prøv hverken at være ligesom de
andre, eller noget som i tror andre forventer; de såkaldte skønhedsidealer. Vær dig selv - det er det du er lavet til, og det er når
du er dig selv, at du er smukkest.

Yoga er derfor et godt sted at starte, så du kan finde ro i kroppen,
sænke stresshormonerne og komme i gang med egentligt at mærke
kroppen, som den er, og ikke som du tænker, den burde være.

GIV SLIP

Når vi er i gang med at ændre noget ved os selv, styrker det egoet,
og det er præcis det modsatte, det handler om i yoga.
”I yoga handler det om at blive stille, mærke dybt ind og have
modet til at se de mønstre, som trækker os afsted i en bestemt
retning. I det møde med de mønstre, der får os til at stivne, gå til
angreb, gemme os, eller hvad der sker, kan vi fra det blideste sted
lade forvandlingen ske – og med en tyk streg under – af sig selv,”
siger Anette.
Regelmæssig yoga er noget af det bedste du kan give dig selv, for
det får kroppen til at give slip på spændinger, så chancen for varige ændringer af vaner og mønstre er langt større. ¢
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