
Mantran - och de betydelser som jag känner är bra för mig
Det finns fler tolkningar och du är välkommen att ta in den som känns bäst för just dig


Inom den medicinska barnyogan som är den jag är utbildad i (liksom också vid 
MediYogan), använder man mantran vid: 

-Intoning (start av passet). 

-Rörelsemeditation, för att ha något att sysselsätta hjärnan med och undvika att tankar 
kommer flygande. 

-Uttoning (slut på passet). 


Intoningen är Ong Namu Guru Dev Namu (tre gånger som sjunges enligt en speciell 
melodi). Det är från sanskrit, ett gammalt indiskt språk, och betyder ungefär, "Jag får 
kontakt med min inre kunskap om vad jag behöver för att må gott”. 

Vi skapar närvaro med oss själva inför passet.


Rörelsemeditation till musik. Här finns flera olika. 


1. I stort ämnar mantrasången som jag använder för den yngre gruppen att hjälpa oss att 
släppa taget om det vi inte behöver och att lita på att vi har stöd i allt. 


2. För den äldre gruppen har mantrat till rörelsemeditationen som betydelse att man i 
hjärtat kopplar samman sig själv (likt ett träd/en blomma) med rötter som hämtar kraft och 
styrka ur jorden och grenar och bladverk som hämtar allt vi behöver men också syre och 
ljus från luft och himmel. 


Uttoningen är Sat Nam (tre gånger som också sjunges). Betyder ungefär "sanning är min 
identitet" eller "jag är sann". Här är tolkningen ungefär: jag lever efter det som är sant för 
mig utifrån den jag innerst inne är och utifrån vad jag mår bra av. Här tar vi liksom med 
oss det vi givit oss själva i passet så att vi kan använda det hela tiden.


Namaste (är sanskrit) som ofta avslutar och används för att tacka varandra med efter ett 
yogapass betyder bland annat ungefär: ”Mitt hjärtas visdom ser ditt hjärtas visdom”, det 
kan också betyda ”Jag tackar mig själv och min kropp. Och vi tackar varandra för det 
arbete vi gjort tillsammans”.



