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Tidens store spirituelle dille er mindfullness og yoga. Det nærmer sig en landeplage. 

Efterhånden er det umuligt at konsultere en psykolog, coach eller massør, som ikke 

forsøger at få patienterne til at hoppe på de østlige religioners teknikker. 

På mange arbejdspladser og sågar i børnehaver er yoga en del af det daglige program, hvor 

det bruges til at geare ned i en stresset hverdag. 

Yoga er en hinduistisk praksis, er udviklet til at man gennem en række kropslige øvelser 

kan åbne sindet for de mange guder, som findes i hinduismen. Moderne vestlige yoga-

entusiaster hævder, at man sagtens kan bruge de populære østlige religiøse 

kropsteknikker uden at dyrke selve spiritualiteten i det. Men det er nu langt fra sikkert. 

Det vidner om en generation, der har meget lidt indsigt i, at man ikke sådan uden videre 

kan adskille krop og ånd, som moderne kultur mener. 

Krop, sjæl og ånd er en uløselig enhed. Hvad man gør med kroppen, påvirker sjælen og 

omvendt. Når kroppen laver øvelser, som tager sigte på at åbne sig for hinduistisk 

flerguderi, ja så retter sjælen sig også imod det. Den åndelige virkelighed følger med. 

Nu har yoga også fundet vej ind i kirken. Flere kirker tilbyder en kombination af yoga og 

kristen tro som en genvej til nærvær og inderlighed, da mange mener, at kristendommen 

har kappet kroppen af. 

Det er først og fremmest noget vås, at kristendommen er uden krop. Kristendommen er 

tværtimod den mest kropslige af alle trosretninger på grund af inkarnationen: Ordet bliver 

kød, menneskekroppen betragtes som Helligåndens tempel, og kødet genopstår. 

Desuden advarer chef-eksorcist i Rom Gabriele Amorth og tidligere generalvikar Lars 

Messerschmidt kraftigt mod yoga. Begge har i deres praksis været vidne til, hvordan yoga 

kan føre til problemer med dæmonbesættelse. 

Man bør derfor holde sig langt væk fra yoga som kristen. Hvis man som kristen eller 

søgende gerne vil kombinere krop og ånd, kan man med stor fordel benytte Jesus-bønnen 

”Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig, en synder”. Den indvirker 

automatisk på åndedrættet og alle organer i kroppen. Intet er nemlig bedre for vores 

organisme end at påkalde Jesu navn. 
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SLUT MED CROSS-YOGA PÅ SOMMEROASE 
DANSKOASE HAR SIDEN 2015 TILBUDT YOGA PÅ BEVÆGELSENS ÅRLIGE SOMMEROASE, DER NORMALT TILTRÆKKER 
OVER 5.000 DELTAGERE I LØBET AF UGEN. PÅ GRUND AF DEBAT BLIVER DET NU TAGET AF PROGRAMMET. 
TEKST ROLF W. JØRGENSEN FOTO PEXELS.COM 

 

bevidsthed.” 
Den tidligere sognepræst lægger ikke fingrene imellem, 
når han afrunder sin kronik med at skrive: 
”Sandheden er, at DanskOase er ved at blive forført af 
yoga-ånder. Rie Skårhøj fører vild.” 
Herefter skriver han, at DanskOase er nødt til at gøre 
op med denne vranglære, afbryde enhver forbindelse 
med yoga og ikke længere lovprise det. 
En anden kronikør i Udfordringen advarer ligeledes 
mod yoga i alle former, hvortil Rie Skårhøj svarer: 
”Jeg har studeret yogahistorie og -filosofi i dybden, fordi 
jeg ikke vil være fortaler for en praksis, som peger på 
andet end Kristus som verdens frelser. Jeg kunne ikke 
stå inde for yoga og yogastillinger, hvis de var tilbedelse 
af Shiva (Hindu-gud).” 
En læser mener, at ”kronikken vidner om stor uvidenhed 
om yoga. Yoga betyder at forene sjæl og krop. Der er 
så meget lægedom i yogaøvelser, hvis vi lytter til kroppen 
og udfører øvelserne, når smerterne opstår. Mange 
af øvelserne kommer fra pilates. Der er intet som helst 
forkert i at passe på sin krop og holde den smidig.” 
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