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Yoga som i et eventyr
Af Anders Buch-Larsen 

30. august 2014, 10:00

Når børn dyrker yoga, er leg og fortælling er i fokus, og yogastillingerne
bliver en del af et eventyr.

»Se, hvad jeg kan,« siger Anna på fire år og går i bro.

Imens sidder en yogainstruktør og fem andre piger krøllet

sammen som sten på store, blå yogamåtter. Pigerne er

mellem fire og ni år, og som de ligger nu, kunne de alle

presses sammen på en enkelt skummåtte. Selv med Anna i

bro. Men om lidt folder de sig ud, står på ét ben, spreder

armene og flyver af sted som ravne. De skal nemlig redde

Solen og Månen fra den onde troldmand Tupilak.

Læs også: Børn finder ro i yoga

Til børneyoga er fantasien den vigtigste drivkraft. For at fange

børnenes interesse og gøre yogaen sjov, fortæller

instruktøren Arenze Fischer hver gang en historie. Hun kan

dem udenad og tilpasser dem til sine elever. Helt små børn

foretrækker gentagelser og hjælp fra billedbøger og

rekvisitter, mens større børn kan undervises undervejs. De
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Ind imellem er der afbræk med små lege. Her puster pigerne en fortryllet ravn fra drikkebæger til drikkebæger.
Foto: Erik Refner
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kan for eksempel lære om skoven og dens dyr, mens de med

yogaen leger, at de er træer og ugler.

Det er Annas første gang til børneyoga, og hun har svært ved

at bevare koncentrationen. Den bløde, blå måtte indbyder til

at slå både kolbøtter og knuder på sig selv. Men så længe hun

ikke forstyrrer, får hun lov at lege. Og hver gang, historien

tager en ny og spændende drejning, fanger det Annas

interesse. Langsomt, men sikkert kommer hun mere med i

yogalegen.

Svært at ligge stille

»Mange af børnene kan ikke ligge helt stille i starten, men når de har været her nogle

gange går det lettere. Børn er i modsætning til voksne meget direkte, og hvis man ikke får

deres opmærksomhed, går de bare. Derfor er det vigtigt, at man fastholder dem ved at

bruge deres fantasi. Det største for børnene er, hvis vi kan finde på positurer sammen,«

siger Arenze Fischer. I over ti år har hun instrueret i yoga, og for lidt over to år siden

begyndte hun at tilbyde yoga til børn på Familieskolen i København. Hun blev inspireret

af sin datter, som bare halvandet år gammel begyndte at efterabe morens yogaøvelser på

stuegulvet derhjemme.

Læs også: Yoga for de ophængte

Også Arenze Fischer får i høj grad strakt sin fantasi til børneyoga. I starten af hver session

fortæller børnene om deres yndlingsdyr, der bliver til en fælles yogastilling. Arenze Fischer

tager udgangspunkt i yogaens traditionelle positurer, men tilpasser dem til børnenes

forslag og fysik, og til resten af historien. Yogastillingen »hunden« bliver til et bjerg, og

»krigeren« bliver til troldmanden.

»Jeg havde et hold med en dreng, hvis yndlingsdyr var en eghjort, Danmarks største bille.

Familien havde årskort til ZOO, og hver gang til yoga kom han med et helt nyt, fantastisk

dyr,« siger Arenze Fischer.

En enhjørning som favorit

I dag har pigerne gjort det noget lettere med ugler, ræve og kaniner. Anna har valgt en

krabbe, men også Asta Sofie på snart fem år har et spændende forslag:

»En enhjørning,« siger hun begejstret. Hun har gået til børneyoga i to år, og sammen med

en positur, hun kalder piratprinsessen, er enhjørningen hendes favorit. Børnene skruer

hornet fast ved at stirre koncentreret på en finger, de fører fra strakt arm og ind til panden.

Herefter rider, flyver, løber, krabber og kravler de af sted i nye yogastillinger.

Læs også: Sådan dyrker du selvudvikling på 1. klasse

Rundt om optrinnet sidder enkelte forældre og følger med. Andre er ude at løbe ærinder

eller få et lille pusterum på cafe. Oftest er det børnenes mor, der inspirerer til at dyrke

yoga, men selv om dagens hold kun består af piger, er der normalt en langt mere ligelig

kønsfordeling til børneyoga end på voksne hold. Drenge kræver som regel stadig lidt

mere overtalelse, men mange bliver glade for det. Og Arenze Fischers indtryk er, at der

bliver flere, efterhånden som fædrene kommer med på yogabølgen.

Efter godt en halv time har ravnepigerne narret troldmanden og stjålet Solen og Månen

tilbage. Til lyden af fuglekvidder afslutter de dagens eventyr ved at sove yogasøvn med

tæpper over sig. De skal ligge bomstille som statuer, så et tøjdyr på mave eller ryg ikke

falder ned. Bare slappe af, fordøje indtrykkene og forestille sig et lys med fred i deres

hjerter.

Læs også: Nu skal yoga dyrkes med og på de andre

»Det er her, børneyoga især adskiller sig fra leg. Det handler også om at give børnene

værktøjer til at kunne slappe af og finde ro, når det hele bliver for meget. Det er det

vigtigste: Ro. Nogle af dem begynder endda at hjælpe forældrene med at koble fra,« siger

Arenze Fischer.

Ved siden af hende ligger den rutinerede Asta Sofie bomstille og trækker vejret dybt. Og

efter nogle spjæt flyder selv novicen Anna helt ud på den bløde, blå måtte.
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