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Indien er et meget gammelt land. Indien er kilden til 
mange kulturer og traditioner. Blandt disse 
traditioner er yoga meget vigtig. Fra historisk tid 
blev yoga praktiseret og videregivet med stor 
entusiasme. Yoga er måden til at opnå den 
menneskelige stræben efter Dharma, Artha, Kama og 
Moksha. Hvis Dharma går tabt, er alt tabt. 
Udøvelsen af Dharma er, hvad Indien står for.

Dharma: moralsk værdi, naturens lov
Artha: mening, formål
Kama: lidenskab
Moksha: frigørelse

Yoga blev praktiseret af alle som den vigtigste 
disciplin. Det er sørgeligt, at dens betydning 
i Indien med tiden er blevet mindre.

Astanga Yoga har to dele, som er kendt som Purvanga 
og Uttaranga. Purvanga er Bahiranga Sadhana, som består af Yama, Niyama, 
Asana og Pranayama. Uttaranga er  Antaranga Sadhana som består af Pratyahara, Dharana, Dhyana 
og Samadhi. Uden Bahiranga Sadhana er det meget svært at beherske Antaranga Sadhana. Derfor 
må Bahiranga Sadhana først praktiseres før Antaranga Sadhana forsøges.

Astanga: otte-lemmet
Purvanga: øst, før, tidligere
Uttaranga: nord, højere, bedre, senere
Bahiranga: udvendige grene / lemmer
Sadhana: praksis
Yama: første gren i astanga, etik i omgangen med andre, påbud, overholdelse, kontrol
Niyama: anden gren i astanga, etik i omgangen med sig selv, forskrift, kontrol, begrænsning
Asana: stilling, sæde
Pranayama: åndedræt, liv, kontrol
Antaranga: indvendige lemmer
Pratyahara: tilbagetrækning
Dharana: koncentration
Dhyana: fordybelse, beskuelse, meditation
Samadhi: dyb meditation

Bhagavan Adi Sankara har i sin tekst Yoga Taravalli redegjort for begrebet Antaranga Sadhana. Vores 
lærers søn Desikachar har i denne tekst præsenteret dette budskab på engelsk udmærket. Det er 
en fremragende præsentation. Gud velsigne alle.

sarve janah sukhino bhavantu  Må alle være lykkelige 
samasta sanmangalani bhavantu Må alle være sammen i harmoni

K. Pattabhi Jois
Direktør – Ashtanga Yoga Research Institute, Mysore
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Appendix – I

Menneskelig anatomi ifølge yogierne

Forståelse af den menneskelige organisme har i umindelige tider optaget mennesket. Talrige teorier 
om historisk og kulturel udvikling er blevet fremført og drøftet. Fordums yogier betragtede den 
menneskelige anatomi meget anderledes end den måde som moderne medicin forstår den. Deres 
fremstilling af sundhed og helbredelse tog udgangspunkt i deres indsigt, meditation og praktiske 
forståelse af den menneskelige organisme og dets funktioner.  Teorierne blev derfor rodfæstet i 
faktiske omstændigheder og fornuft, men var alligevel indhyllet i et skær af mystik.

Hvad var grunden til denne mystik? Var det fordi deres erfaringer ifølge sagens natur var så dybt-
gående eller var det af andre årsager? Svarene til disse spørgsmål kan findes ved at grave dybere i 
Indiens rige traditioner og ved at studere ideerne, begreberne og den praktiske udførsel i det 
forhistoriske indiske uddannelsessystem.

Uddannelsessystemet i fortidens Indien afviger fra nutidige indlæringssystemer. På den tid blev unge 
studerende sendt til Gurukula (det sted, hvor læreren opholdte sig), og her ville de blive og tjene 
deres lærer indtil de havde færdiggjort deres uddannelse. Ofte blev de sendt af sted i en alder af 
otte år til deres lærer, og de blev der indtil den tid kom, hvor deres lærer følte, at de havde lært alt, 
hvad de kunne. De ville være omkring 25 år, når de var klar til at bevæge sig ind i det næste stade 
af deres liv, hvor de ville blive gift og forsørge en familie, samt påtage sig deres samfundsmæssige 
pligter. Det betød at eleverne på denne tid ville have tilbragt det meste af deres halvvoksne liv 
sammen med deres lærer og de andre elever, og således have lært at arbejde sammen og udvikle 
sig gennem dette læringsforløb.

Den grundlæggende ide bag denne tids undervisningsstrategi var, at uddannelse ikke blot var en 
opsamling af information, men snarere at kundskab var en integreret del af det daglige liv baseret 
på erfaring og empiri. Dette var også grunden til, at de fleste mestre ikke brugte bøger til at 
formidle visdom. De forudså sandsynligvis, at ved brug af bøger ville det være fristende at samle 
noter på bekostning af erfaringsmæssig læring, som var vigtigst.

Der var også en anden grund til denne mystik i fortidens visdom. Al uddannelse blev formidlet 
mundtligt, og der var ingen trykte lærebøger at henvise til eller notesblokke til at tage noter, 
eller computere til at gemme og finde data. Alt i uddannelsen blev undervist mundtligt, og elev-
erne måtte lære alt, hvad de blev undervist i udenad. Følgelig måtte eleverne huske alt hvad deres 
mester havde lært dem over en periode på næsten 16 år (fra en alder på 8 til 25 år). En opgave 
som er skræmmende for at sige det mildt.

Ved nærmere betragtning ser man, at det var en meget praktisk anvendelig læringsmetode. Lære-
bøger og notesblokke kan forsvinde og blive stjålet, og computere er ikke andet end maskiner, som 
kan gå i stykker, men viden bevaret i hukommelsen kan aldrig blive beskadiget, gå tabt eller blive 
stjålet, så længe vi forbliver sunde og i besiddelse af vores åndsevner. En anden grund til denne 
mundtlige formidling var, at det hjalp eleverne til at forholde sig direkte til lærerne, og at denne en-
til-en påvirkning og væren på tomandshånd forstærkede læringsprocessen, og skabte stærke bånd 
mellem lærer og elev. Det var nødvendigt, at eleven brugte så mange år på at få en uddannelse, fordi 
kernen var en holistisk og kvalitativ læring, som ikke var begrænset af tid.
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Datidens mestre brugte ofte mange livlige billeder og metaforer til at forklare svære begreber for 
at sikre sig at deres unge myndlinge var opmærksomme og interesserede i emnet. Dette sikrede 
også, at eleverne ville være i stand til at forholde sig til denne lære med større lethed, samt føre 
til selvanalyse, når de blev ældre og klogere. Det er årsagen til, at vi finder fordums indisk læring 
så gavmildt overstrøet med anekdoter, symbolske metaforer og fortællinger, som frembringer en 
større virkning af det væsentlige.

Fremstillingen af den menneskelige organisme og dets bestanddele var ikke anderledes. Der er 
mange lærebøger, som udførligt forklarer den sammensatte aktivitet i den menneskelige 
organisme. Nogle af disse understøtter og komplementerer hinanden, mens andre er fuldstændig 
uden sammenhæng med hinanden. Alle præsenteres på grundlag af fremherskende antagelser, 
kulturelle traditioner og udviklingsmæssige stade på det pågældende tidspunkt. Alle disse tekster 
var ifølge sagens natur eftertænksomme og havde en omfattede symbolik, som de unge studerende 
langsomt ville forstå efterhånden som de voksede op.

Adi Sankara tager i sin Yoga Taravali udgangspunkt i en af flere populære versioner, og det er hvad 
vi forklarer i dette tillæg. Denne bog fremstiller en samling af henvisninger, begreber og antagelser, 
som er sammenholdt fra forskellige andre tekster. Vores lærer, T. Krishnamacharya, en af de største 
yogier i det tyvende århundrede, og en af de mest betydningsfulde i nyere tid, har givet os sin fulde 
fortælling, som danner grundlaget for denne fremstilling.

Fortidens yogier forstod, at mennesket er forskelligt fra alle andre levende væsner på grund af det 
som kaldes ”prana”. Prana kan oversættes til ”livskraft” og kan også forstås som åndedrættet, da 
hvis vi ikke trækker vejret, er vi ikke i live. Til forskel fra vores normale ubevidste åndedræts-
mønster, brugte de gamle mestre nogle gange betegnelsen prana for at henvise til det bevidste 
åndedræt. De troede også på, at prana var et faktisk udtryk for vores indre bevidsthed, ligesom 
forholdet mellem solen og sollyset. Vi ved at solen eksisterer selvom vi ikke kan se den inde fra 
vores huse. Sollys er uhåndgribeligt, men det oplyser det indre af vores huse gennem åbningerne i 
væggene. På lignende måde ved vi, at hele kroppen er bevidst, fordi pranaen når ud til alle dele af 
kroppen.

Begrebet om nadi’erne blev brugt til at 
forklare de unge studerende, hvordan 
livskraften eller prana nåede ud til hver 
enkelt del af kroppen. Nadi’erne be-
skrives som hårfine kanaler, der fører 
denne prana rundt til alle dele af 
kroppen. Nogle skrifter taler om 
forekomsten af så mange som 72.000 
nadi’er i den menneskelige organisme, 
andre hævder at der er 72.000 nadi’er i 
hver side af kroppen, mens andre ganske 
enkelt erklærer, at det ikke er muligt at 
definere antallet af nadi’er. Uanset dette 
var formålet med begrebet, at uddanne 
unge elever i bevægelsen af prana i den 
menneskelige anatomi.

Til at fuldende billedet i det nysgerrige 
sind hos et barn, så udsmykkede de 
modellen på en meget 
interessant måde.
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Alle nadi’er blev forklaret, som stammende fra den samme ene kilde, meget lig hvordan grenene, 
bladene og rødderne på et træ kommer fra frøet. Dette blev anset at være et punkt i den 
menneskelige krop, som kaldtes Muladhara og var placeret nederst i rygsøjlen. Alle nadi’erne blev 
antaget at udspringe fra dette punkt og forgrene sig ud til hver eneste del af kroppen.

Blandt de utallige nadi’er som forgrenede sig gennem hele kroppen, var der tre, som blev anset 
for de væsentligste. Disse tre nadi’er blev kaldt Ida, Pingala og Susumna, og af disse var Susumna 
den vigtigste. De gamle mestre opfattede Susumna for at være hoved-nadi’en, som udsprang fra 
Muladhara og løb direkte langs rygsøjlen til toppen af hovedet, issen. De to andre vigtige nadi’er 
Ida og Pingala udsprang også fra Muladhara, men tog en meget interessant vej krydsende Susumna 
fem forskellige steder for til sidst at ende på siden af hvert næsebor. Det betød, at Ida udsprang 
på højre side af Muladhara og endte på siden af det venstre næsebor. På samme måde udsprang 
Pingala fra venstre side af Muladhara og endte på siden af det højre næsebor. De fem krydsende 
punkter blev set som værende på linje med vigtige organer i kroppen og i forbindelse med det 
grundlæggende referencepunkt, Muladhara. Disse fem punkter, hvor Ida og Pingala krydsede Susum-
na, samt højdepunktet på toppen af hovedet, issen og selve Muladhara, blev således opfattet som de 
syv chakra i den menneskelige organisme.

Chakra’ne er beskrevet som energi-centre i kroppen. Og faktisk er de vigtige referencepunk-
ter for vores forståelse af den menneskelige organisme med hvert chakra sammenfaldende med 
et bestemt punkt i kroppen. Muladhara ’s position svarer til enden af rygsøjlen, som er tæt på 
vores afføringsorganer. Det andet chakra, kaldet Svadhistana, fremstilles som området for vores 
forplantningsorganer. Det tredje chakra, kaldet Manipuraka, er placeret ved navlen og knyttet til 
vores fordøjelse. Anahata, det fjerde chakra, er ved brystbenet (hjertet), som også er området for 
lungerne. Det femte chakra, Visuddhi, er placeret i halsområdet. Det sjette chakra, Ajna, er mellem 
øjenbrynene. Sahasrara, det syvende chakra, er placeret på toppen af hovedet, issen. Placeringen 
og funktionen af de forskellige chakra blev præsenteret til de unge studerende, så de kunne forstå 
dem, efterhånden som de udviklede sig med alder og modenhed.

Sådanne gamle skrifter kan have været fulde af symbolik, men disse symboler og brugen af dem 
var i sig selv praktiske. Som nævnt tidligere faldt de forskellige chakra sammen med vitale områder 
i kroppen. Hvis for eksempel der var et problem med ekskretion, ville de gamle mestre tillægge 
dette mangelfuldt virke i Muladhara. På lignende måde, hvis en havde problemer med vejr-
trækningen, blev det tillagt mangelfuldt virke i Anahata chakra. En retlinet placering af disse chakra 
og deres position i forhold til hinanden var også vigtige punkter at tage i betragtning. En rask 
person ville have alle disse chakra retlinet placeret i korrekt afstand langs med Susumna. Fraværet 
af denne rette placering tilkendegav et dårligt helbred. Hvis vi forsøger, at forstå denne praktiske 
fremstilling, ser vi værdien af denne enkle model til forståelse af den menneskelige organisme. Med 
fortidens syn tydede en rundrygget holdning på, at afstanden mellem Manipuraka og Anahata var 
formindsket. Praktisk set bliver organerne mellem navlen og brystet trykket tættere sammen og 
udøver pres på hinanden på grund af den foroverbøjede holdning, og det bidrager ikke til et godt 
helbred.

Moderne medicin tillægger problemer, som brok sådan et pres mellem indre organer. Derfor ville 
de gamle mestre sige, at vi må rette chakra’ne passende ind ved at forbedre holdningen, så at 
problemerne bliver løst.

På samme måde, hvis chakra’ne ikke var positioneret på en ret linje eller var væltet til den ene side, 
tydede det på en asymmetri i kroppen, som behøvede opretning.
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Adskilt fra denne begrebsdannelse om chakra’ne, præsenterede de gamle mestre også andre 
symboler til støtte for forståelsen af den menneskelige organisme. Et sådan symbol var ideen om 
Kundalini. Kundalini blev opfattet som en sammenrullet slange, der udgjordes af urenheder eller 
tilstopninger i organismen. Kundalini var placeret ved udspringet af Susumna, Ida og Pingala 
nadi’erne i Muladhara. Ifølge den gamle visdom, så når vi åndede ind gennem næseborerne, kom 
prana ind i organismen gennem Ida og Pingala og flød nedad til Muladhara, hvor det flød videre 
gennem andre nadi’er til alle dele af kroppen. Imidlertid, på grund af tilstedeværelsen af Kundalini 
ved Muladhara, blev prana forhindret i at komme ind i Susumna Nadi, hoved-nadi’en. Derfor var 
formålet med yoga at fjerne virkningerne af Kundalini, så at prana’en kunne flyde jævnt ind i 
Susumna Nadi.

Symbolikken i denne model er, at Ida og Pingala repræsenterer den evindelige dobbelthed, 
dualisme, ved livet. Glæder og sorg, ophidselse og nedtrykthed, aktivitet og passivitet er to sider 
af den samme ting, sprogligt sagt. Denne dobbelthed er fremstillet gennem symbolikken med sol og 
måne, hvor Pingala Nadi sammenlignes med solen og Ida med månen. En ægte yogi er en, som er 
afbalanceret og upåvirket af de drastiske modsætninger i livet. Dette er udtrykt ved den jævne og 
uforstyrrede strøm af prana gennem Susumna.

Hvordan undgår en yogi at blive påvirket af denne dobbelthed? Forhindringerne kan være i form af 
dårligt helbred, vaner, uvidenhed, ego og så videre. Disse forhindringer blev samlet fremstillet ved 
ideen om Kundalini. 

Da disse forhindringer var årsagerne til dårligt helbred, placerede de gamle mestre Kundalini’en 
for enden af rygsøjlen, det nederste referencepunkt. De gamle mestre så for sig Kundalini’en som 
noget der bør fjernes, og da det chakra som var knyttet til udskillelse af organismens affald var 
Muladhara, blev Kundalini derfor placeret for enden af rygsøjlen.

Ideen bag begrebet om de tre 
vitale nadi’er er, at mens livet er 
kendetegnet ved sin dobbelthed, 
så er der også mulighed for at 
eksistere i harmoni. De gamle 
mestre vidste, at de to største 
hindringer i det menneskelige 
sind for at finde ligevægten er 
begær og behov for føde og 
seksuelt samkvem. Følgelig var 
Kundalini, som også symboli-
serede disse hindringer, plac-
eret ved Muladhara, som er 
det nederste chakra. Fornuften 
bag denne placering er ikke 
kun, fordi fordøjelses- og for-
plantningsorganerne er placeret 
under navlen, men især fordi 
disse behov får os til at bukke 
under ved den rene og skære 
kraft af deres vægt.
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Disse forhindringer dominerer, fordi kraften, som udøves af sanseorganerne er så stor. Sindet er 
herre over sanserne, så når sindet er disciplineret, vil sanserne komme under kontrol og 
forhindringerne blive fjernet. Det er derfor de gamle mestre opfattede disse dobbeltheder som 
præsenteret af de to prana’er ”ha” (sol) og ”tha” (måne). Praksissen af Pranayama formindsker 
sindets uro og lader sindet blive herre over sanserne, i stedet for at blive trukket i modsatte 
retninger af sanserne. Fjernelse af forhindringen, som kaldes Kundalini, fremmer strømmen af prana 
der gør os rolige. Følgelig blev alle praksisser, øvelser og skikke udført med det for øje at øge 
kvaliteten og længden af åndedrættet, som dernæst styrker sindet. Når vi ikke længere er påvirket 
af sanselige impulser, følger helbred og harmoni.

En anden symbolik, som blev brugt til at forklare sundhed med, var ideen om en ild placeret i 
Manipuraka chakra. Denne ild, kendt som agni, var placeret der, da de gamle mestre var overbeviste 
om, at der var en indre ild tilstede i underlivet, som var ansvarlig for fordøjelsens virke. Et andet 
begreb som bidrog yderligere til udforskningen af den menneskelige organisme var ideen om jalam 
og omtaltes bogstaveligt som livets substans. Man var overbevist om, at det fandtes i Ajna chakra 
og placeret inde i kraniet mellem øjenbrynene, og så længe man var i live, blev denne substans 
ved med at dryppe nedad for at blive fortæret af ilden i Manipuraka. Når denne substans var helt 
fortæret af ilden, betød det enden på ens livstid. Den gamle visdom bestod således i, at styre denne 
substans på en måde som fremmede en lang levetid.

Ideerne om Kundalini, jalam og agni 
spiller en afgørende rolle i forståelsen 
og befordringen af et godt helbred. 
Ideen i fremgangsmåden var, at Kundalini 
langsomt blev brændt væk af kraften fra 
agni placeret i området omkring navlen. 
Forskellige teknikker som Uddiyana 
bandha, Mula bandha og Jalamdhara 
bandha blev brugt sammen med 
Pranayama for at befordre dette forløb. 
Man var overbevist om, at ved brug af 
disse bandha ville Kundalini blive løftet 
op tættere på agni og blive brændt 
hurtigere væk. Så snart blokeringen, som 
forhindrede den frie strøm af prana ind 
i Ida og Pingala, ikke var til stede mere, 
ville der være en fri strøm af prana ind i 
den centrale nadi, Susumna. 
Teknikkerne ved Uddiyana bandha og 
Mula bandha er godt forklaret i 
forskellige tekster om yoga som 
Hathayoga Pradipika, Yoga Rahasya, Siva 
Samhita, Yoga Yajnavalkya Samhita og 
andre.

Hvordan bevarer man substansen af livet, jalam, og forhindrer den i at blive fortæret af ilden i 
underlivsregionen? For at hjælpe denne proces undfangede de gamle mestre teknikkerne om 
Jalamdhara bandha og Viparita karani mudra. Jalamdhara bandha er en teknik, som bruges i 
Pranayama, hvor hagen låses, mens man styrer åndedrættet. De gamle vismænd troede, at 
praksissen af Jalamdhara bandha ville sammensnøre halsen og dermed forhindre den nedadgående 
strøm af jalam.
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Andre teknikker, som havde samme formål var Viparita karani mudra. Viparita karani mudra 
henviser til omvendte stillinger, hvor hovedet og skuldrene er nedenfor, mens navlen er ovenfor. 
Viparita karani, Sarvangasana (skulderstand) og Sirsasana (hovedstand) er eksempler på sådanne 
omvendte stillinger. De gamle mestre troede, at når man praktiserede omvendte stillinger, ville 
jalam ikke dryppe mod ilden, da halsen (hvor livets substans blev stoppet) var under ilden i 
navlen. Når jalam blev bevaret, bidrog det til en lang levetid. Ligeledes i sådanne omvendte stillinger 
ændredes retningen på flammen. Flammens retning var altid opad. Når den menneskelige krop var 
vendt op og ned, og ilden fortsatte med at rejse opad var den nu rettet mod Kundalini’en, som var 
placeret ved Muladhara. Som følge deraf blev blokeringen ved Muladhara fjernet og befordrede en 
jævn strøm af prana.

Princippet i udøvelsen af Uddiyana bandha og Mula bandha var af samme natur. Når disse teknikker 
bliver brugt, er fokus på underlivet og derfor på udåndingen. Da denne praksis indebærer sammen-
trækning af underlivet, er det meget vigtigt, at vi følger en mådeholden kostplan, og derfor skal mad, 
som en forhindring, håndteres. Når Uddiyana bandha og Mula bandha praktiseres hensigtsmæssigt, 
under vejledning af en kyndig lærer, vil det hjælpe til at forlænge udåndingen og som følge deraf 
indåndingen. Jo længere udåndingerne og indåndingerne varer, jo roligere bliver sindet. Brugen af 
Jalamdhara bandha hjælper også til denne proces, da den sikrer at rygraden er ret og brystet 
udvidet, som derved bidrager til forlængelse af åndedrættet.

Omvendte stillinger er mere en test af helbredet, end det er en måde til at forbedre det. De gamle 
mestre havde den indstilling, at så længe vi var i stand til at gøre omvendte stillinger, vidste vi, at vi 
var ved godt helbred. Hvis man var tung eller beklagede sig over åndedrætsbesvær, ville det være 
umuligt at forblive bekvem i sådan en stilling. De følte, at et godt helbred var en nødvendig forud-
sætning for at gøre sådanne stillinger med lethed.

Legemlig sygdom forstyrrer sindet, som så smitter af på beherskelsen af sanserne. Fokus i fordums 
sygdomsbehandlende visdom var at forstærke sundhed ved at forhindre sansernes dominans. Og 
deri ligger skønheden i sådanne fortidige praksisser. Selvom de tilsyneladende er mystiske i deres 
fremstilling, så er de dybest set forankret i den praktiske og virkelige verden. Da mange af disse 
begreber var abstrakte og teoretiske, brugte de gamle indiske mestre metaforer og symboler, som 
de studerende i deres stræben efter viden ville forstå med tiden.
Adi Sankara godtager også denne symbolik og uddyber dem i sin Yoga Taravali.

Oversat til dansk af Jens Bache, 5.april 2010.
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Tilføjelser og forklaringer hentet fra Yoga Mala - på dansk af Sri K. Pattabhi Jois 
ISBN-13: 978-87-991597-0-3

Kommentar side 32. Fodnote 11
En nadi [fløjteformet kanal] er et rør eller hul nervebane. Nadi er af tre slags: de grove, fine og meget fine. Under navnet dhamini 
transporterer den første slags blod, vand og luft. Den anden slags kaldes ganske enkelt nadi, og den transporterer energi i form af 
prana gennem hele nervesystemet. Sira, den tredje slags, er den mindste og fineste af alle nadi, så lille som et menneskehår, som 
er blevet delt seks gange. Denne nadi transporterer hurtigt beskeder fra ”meddelelsescenteret”, som befinder sig i hjerteområ-
det, og ud gennem hele kroppen og er også en livsvigtig forbindelse for funktionen af sanseorganerne. Enhver sansepåvirkning fra 
den ydre verden, som stimulerer hørelsen, smagssansen, lugtesansen, synet og følesansen, bliver formidlet til den indre bevidsthed 
gennem sira nadi, som når ud til enhver del af kroppen. Af de 72.000 nadi i det finstoflige energilegeme er tre i særdeleshed af 
betydning for yogier: surya nadi, chandra nadi og sushumna nadi. Surya nadi transporterer vores ”solenergi” eller aktive og varme 
side, og chandra nadi transporterer vores ”måneenergi”, kølende og rolig. Vores åndelige energi bliver transporteret af nerve-
banen i sushumna nadi, som forbliver aflukket indtil surya og chandra nadi er blevet harmoniserede gennem yogisk praksis.

Side 129 - 29. Ubhaya Padangushtasana
NYTTE
Ubhaya Padangushtasana er en asana, som udrenser anus, livet, maven, 
kønsorganerne og granthi traya, eller de tre knuder under vina danda, 
som starter ved analkanalen.

Fodnote 43.
De tre knuder der henvises til, og som er kendt som henholdsvis Brahma, 
Vishnu og Rudra Granthi, findes i det finstoflige energilegeme og spærrer 
den frie strøm af prana fra at bevæge sig op i sushumna nadi.

Side 115 - 22. Kurmasana
NYTTE
Kurmasana udrenser kanda eller nerve plexus i analområdet, hvorfra alle 
72.000 nadi har udgangspunkt.

9


