Yoga
Bevægelse hen imod meditation
– Meditation i bevægelse

Gennem mere end 30 år har yoga og meditation været en naturligt integreret og essentiel del af balancen i hverdagslivet for mig; hvorfor yoga også er blevet et naturligt redskab for mine børn.
Da Kathrine blev færdiguddannet yogalærer opstod lysten til at formidle om det, og vi fik brug for disse kort i forhold
til kursusdeltagere, der efterspørger at kunne praktisere på egen hånd hjemme. Derfor er kortene hjælperedskaber til
at huske detaljer og fokuspunkter.
Vi har begge studeret og praktiseret flere forskellige retninger af yoga, men dér hvor vi føler os mest hjemme, er når
det meditative går hånd i hånd med bevægelsesdimensionen. Hvilket har haft stor indflydelse på, hvilke asanas, vi har
udvalgt – og hvilke fokuspunkter og »mærk efter« punkter, der er fremhævet. Altså yoga, hvor udførelsen af stillingen
bliver bevægelse hen imod meditation. Du vil måske oven i købet opleve, at krop, sind og sjæl bliver så meget ét sammenhængende flow, at du mediterer i bevægelse.
Mette Kold
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Oversigt
TRE SERIER
l Morgen: En aktiverende 20-30 minutters praksis
ll Aften: En beroligende 15-20 minutters praksis
lll Eftermiddag: En dybtgående 60-75 minutters praksis

TEMAKORT
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Yogakortenes struktur
Bevidstheden
Åndedrættet
Chakra
Håndstillinger
Låse
Meditationsstillinger

SOLHILSEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hænderne til hjertet
Hænderne til himlen
Hænderne til fødderne
Rytteren
Hunden
Otte lemmer /planken
Kobra / phønix

RO / rygliggende
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Savasana
Rygliggende sommerfugl
Vinduesviskerne
Knæ til bryst
Glad baby
Universalstillingen
Ben op ad væg

RO / knæsiddende
15. Haren
16. Katten
17. Sidelæns kat

RO / smidighed
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Et-benet fremadstræk
Siddende foldekniv
Spredt benstrækning
Foroverbøjning
Den der løsner knuderne
Bugstræk
Nakkerulning
Øjerulning

STYRKE – siddende & på knæ

STYRKE - stående

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

Sommerfuglen
Rygradsdrejning
Mavestyrkelse
Katten strækker sig
Knæstående lårøvelse
Kamelen
Løven

STYRKE - rygliggende
33.
34.
35.
36.

Fødder til himlen
Pumpen
Broen
Fisken

STYRKE - maveliggende
37. Locust
38. Græshoppen
39. Buen

Kriger 1
Kriger 2
Kriger 3
Triangel
Triangel twist
Tå-balance

BALANCE – omvendte stillinger
46.
47.
48.
49.

Lyset
Ploven
Klovnen
Hovedstand

BALANCE – stående
50.
51.
52.
53.
54.

Træet
Ørnen
Et-benet balance
Danseren
Halvmånen

3 serier

Morgen

(20-30 minutter)

Savasana (8)
Vinduesviskerne (10)
Glad baby (12)
Fødder til himlen (33)
Solhilsen (1-7)
Hovedstand (49) eller Klovnen (48)
Haren (15)
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Universalstilling (13)

Eftermiddag

KOMME TILSTEDE
Savasana (8)

RO
Foroverbøjning (21)

VARME OG KRAFT
Solhilsen (1-7)
Kriger 1, 2 & 3 (laves f.eks. i stedet for Rytteren i Solhilsen) (40,41,42)
Lyset (46)
Ploven (47)
Fisken (36)

RYG
Locust (37)
Græshoppen (38)
Buen (39)

BALANCE
Træet (50)
Et-benet balance (52)
Halvmånen (54)

ll

(60-75 minutter)

MAVE
Pumpen (34)
Mavestyrkelse (28)
RO
Universalstilling (13)
Savasana (8)

Aften/til natten

Katten (16)
Sidelæns kat (17)
Rygradsdrejning (27)
Nakkerulning (24)
Ben op ad væg (14) – lav samtidig
Øjerulning (25)

lll

(15-20 minutter)

Temakort

Tema Yogakortenes struktur

Styrke
Ro

Yogakortene er opdelt i tre typer asanas: Styrkende-,
beroligende- og balanceøvelser. Der er markeret et
bogstav og en farve på kortet, der viser grupperingen.

llll

Balance

Det er vigtigt at understrege, at næsten alle yogastillinger
har både styrke, ro og balance i sig, idet man hele tiden
arbejder i balancer på mange planer. F.eks. har øvelserne
både en opspændings- og en afspændingsdimension
i sig i bestemte muskelgrupper, man fokuserer på balance i nervesystemet, altså aktiveringen af henholdsvis
det sympatiske og parasympatiske nervesystem, så man
lærer at styre sit stress-niveau. Man har fokus på en tankemæssig centrering om det at være fuldt tilstede i nuet,
man registrerer sine følelser med henblik på, at de slipper at styre en, man justerer udadvendthed-indadvendthedsbalancen, man kan have fokus på maskulin-feminin
balancen i måden man udfører øvelserne på, man kan
regulere kulde-varme balancen, så kolde zoner i kroppen

Yogakortenes struktur

får varme og flow og varme steder slipper den overskydende varme. Og ikke mindst bestræber man sig på
en balance i brugen af åndedrættet, der skal være dybt,
rundt, stærkt og afspændt, jfr. kortet »Åndedrættet«.
At kortene så alligevel inddeles i de tre grupper skyldes,
at styrke, ro eller balance er i forgrund som fokuspunkt
i udførelsen af en bestemt øvelse, fordi man ikke kan
være bevidst om alle elementer på samme tid, og således træder fokus på de andre dimensioner i baggrund i
udførelsen af øvelsen. Der er nogle grundregler omkring
udførelsen af yogaøvelser: Start gerne med lukkede
øjne, kom »ned« i kroppen og åndedrættet.

Start gerne alle balanceøvelser med at stå med lukkede
øjne og leg med balancen mellem højre og venstre fod.
Med åbne øjne, fokuser altid på ét punkt, til at hjælpe dig
med at finde balance. Der gentages altid til begge sider.
Husk at have et let bøj i det knæ, du står på.
Start alle beroligende øvelser med at have fokus på, at
det er det, du vil opnå i øvelsen – at dit parasympatiske
nervesystem aktiveres. Hav en blød attitude af overgivelse i dig.
Start alle styrkende øvelser med at føle centrering lige
under navlen; fokus, kraft og urokkelighed.

Tema Bevidstheden

Dét, som det handler mest grundlæggende om, når
man praktiserer asanas, er ens bevidsthedsmæssige attitude. Hav AL opmærksomhed rettet mod selve øvelsen
– og dit forhold til øvelsen. Hvad sker der i hovedet, i
tankerne? På hvilken måde giver du slip ind i kropsind
helheden. Betragt aldrig en asana som en besværlig position, du skal udføre på almindelige gymnastik-manér. I
detaljen, iagttag kroppens medleven og modstand. Hvor
er der flaskehalse i kroppen? Er de muskulære? Eller
er det mere en følelse af modstand? Hvor dybt inde
sidder modstanden? Registrer, udforsk, vær nysgerrig,
årvågen og rummelig med dig selv. Inviter nænsomt og
omsorgsfuldt dine flaskehalse til at slippe. Når du støder
på følelser i kroppen – rastløshed, vrede, smerte, ked-
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afdethed – betragt alle former for følelser som ophobninger af energi. Begynd ikke at tænke over følelserne.
Koncentrer dig om energidimensionen – og fordel den
overskydende energi ud i resten af kroppen. Få en fornemmelse af kroppens oprindelige tilstand, dvs. en fra
naturens side stille årvågen bevidsthedstilstand, hvor der
ikke holdes igen nogen steder, og ingen steder hvor
kroppen bliver for slap.
Åndedrættet anvendes til at arbejde sig dybere ind i stillingen – på indånding at hæve energien, på udåndingen
at give slip på al unødig opspænding i kropsindet.
Mange oplever, at kroppen sænker sit basale spæn-

Bevidstheden

dingsniveau og spændingsbalancerne i muskelkorsettet
ændres, når man dyrker yoga. Man bliver »bagom« smidig i dele af kroppen, man har genkendt som stive og
usamarbejdsvillige, måske det meste af voksenlivet. Og i
reglen følger sindet med. Man bliver mentalt både mere
årvågen og fleksibel, mere levende.
Næsten alle asanas udfordrer omkring det modsætningsfyldte: At spænde op i bestemte muskelgrupper
med mindst mulig anstrengelse – samtidig med at
overgive sig i andre muskelgrupper. Den afspændte
opspænding er dét, der for alvor giver energien fri,
skaber flow, løfter livsenergien. I korthed sagt er den
ideelle bevidsthedsmæssige attitude under udførelsen af

asanas: En afspændt, nysgerrig, registrerende, årvågen
selviagttagelse.

Tema

Åndedrættet

I en yogatime er det vigtigt altid at trække vejret ind og
ud gennem næsen. Alle organer i kroppen har et formål;
munden er til for at spise, drikke, snakke og kysse, og
næsen er til for at dufte og trække vejret. Desuden er der
i næsen små dun, der opfanger bakterier ved indånding
og presser bakterierne ud igen ved udånding.
Hele meningen med et velfungerende og normalt åndedræt er i al sin enkelhed: en optimal udnyttelse af den ilt,
som vi får tilført i indåndingen, og en optimal udskillelse
af kuldioxid i udåndingen. Ved næseånding iltes blodet
10-15% mere end ved ånding gennem munden.
Åndedrættet er vores allertydeligste forbindelsespunkt
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mellem krop og sind, mellem ubevidst og bevidst. Så
udviklingen af bevidstheden om åndedrættet og udviklingen af åndedrættet er en af de vigtigste nøgler til en
fordybet yoga- og meditationspraksis.
Der henvises flere gange i kortene til ujjayi åndedrættet.
Ujjayi betyder det sejrende og består i et energetisk løft
af prana (livskraft) via den centrale energivej (shushumna nadi) til området omkring det tredje øje. Dette er den
esoteriske forklaring. I mere vestlig forklaringskontekst,
forstærkes ens evne til at optage energi med dette åndedræt, hvorfor man på én og samme tid føler sig mere
afslappet, energifyldt og centreret både under og efter
udførelsen af åndedrættet.

Åndedrættet

Åndedrættet lyder som en grødet strubelyd. Man ånder
dybt og langsomt ind og ånder langsomt og afspændt
ud. Lav en let muskelsammentrækning bagerst i halsen
– ligesom når du synker. Træk vejret gennem næsen
med munden lukket. Åndedrættet skal være langt, dybt
og kontrolleret.
Du fanger nemmest åndedrætsmåden, hvis tungen bøjes let tilbage, så spidsen peger bagud og berører den
bløde del af ganen og hviler der. Når vejret trækkes ind,
skal du sige »saaaaa«, og når du puster ud, »haaaa«. Der
frembringes en hviskende lyd som en let snorkelyd.
Ind- og udånding skal være lige lang og være afslappet

og jævn. Vær opmærksom på, når dit sind begynder
at vandre, når du øver dig i dette åndedræt. Flyt din
opmærksomhed tilbage på åndedrættet.
Under udførelsen af en yogaserie kan man anvende
ujjayi åndedrættet hele tiden. Fordybelsen i og effekten
af øvelserne bliver mange gange større, når man fastholder åndedrættet.
Et lille forbehold er, at i dette yogasæt er der ikke omtalt åndedrætsøvelser. Læs evt. om dem i bogen af
Mette Kold: Meditation. Kapitel 9 om Åndedrættet. En
komplet yogaserie har altid åndedrætsteknikker med
- enten indledningsvis og / eller sluttelig.

Tema Chakra

Chakraerne er forbindelsesleddet mellem energilegemet og det fysiske legeme – er stedet hvor krop, sind
og energi mødes. Chakra-arbejde er derfor den mest
direkte vej til energilegemet. Metaforisk er chakraerne
transformatorer og energifordelere.
Ifølge filosofien bag yoga er den fysiske krop intet andet
end fortættet energi. Bag det fysiske legeme eksisterer
der et såkaldt energilegeme, auraen. I dette energilegeme findes en række centre eller energihvirvler, der
fungerer som transformatorer og fordelere af energi og
som døre mellem forskellige bevidsthedsdimensioner.
Cirkulationen i et chakra skaber en vibration og derfor
en farve; jo klarere farven er, desto bedre er funktio-
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nen i centret. Centrene er forbundet med hinanden ved
rygraden.

Chakra
Om

Sham
Hum
Yum

Ram
Vam

Lam

Krone

sahasrara / ENHED MED ALT

Pande
Hals

ajna / INDSIGT

Hjerte

vishudhi / UDTRYK
anahata / KÆRLIGHED

Solar plexus manipura / MANIFESTATION
Hara
Rod

swadhistana / LIVSKRAFT
muladhara / JORDFORBINDELSE

Tema Håndstillinger

En mudra er binding af psykisk energi, mens en bandha
er binding af fysisk energi. Inden for den tantriske yogatradition er der 108 mudras, men her skal kun nævnes
de mest almindelige knyttet til håndstillinger.
Dhyani mudra
Anvendes i forbindelse
med meditation.
Bagsiden af højre hånd hviler i den venstre håndflade på
en sådan måde, at tommelfingrene rører hinanden let.
Hænderne hviler i skødet. Den højre hånd symboliserer
tilstanden af oplysning. Den venstre den tilsyneladende
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Mudras

fysiske verden. Denne position udtrykker at overkomme
at være i den fysiske verden på en oplyst måde.

Bevidsthedens
holdning
Her bøjes pegefinger og anbringes på indersiden af tommelfingeren eller de møder hinanden, så de former en
cirkel. De tre andre fingre forbliver blødt strakte. Hånden
anbringes med håndfladen opad, hvilende på håndryggen. Det er en stilling, hvor nerver og energistrømme
løber frit. Beroliger og forbedrer koncentration.

Håndstillinger

Mudras

Intuitionens holdning

Du åbner i skuldrene og brystet og holder dig åben for
det frie flow af energien.

Samme håndstilling som bevidsthedens holdning – men
hvor håndfladen lægges på knæet, og håndryg vender
opad. Energien samles lidt mere indad.
Håndfladerne
vendes nedad
Håndflade
vendes op
Er du ikke til anvendelse af mudras, kan du når du sidder i skrædderstilling, mediterer eller ligger på ryggen i
hvilestilling mellem øvelserne, vende håndfladerne opad.

Er du mest til en neutral håndstilling, så læg blot håndfladerne på knæene, når du mediterer og når du ligger
på ryggen og hviler. Det er almindeligt at starte en time
i Savasana med håndfladerne liggende opad, og slutte
i Savasana med håndfladerne nedad, for ligesom at
»lukke« yogatimen.

Tema

Låse

Bandhas

Ved udførelsen af forskellige yogastillinger bruger man
forskellige låse, som vil blive nævnt.
Moola bandha rodlås:
Manden sammentrækker mellemkødet og kvinden livmoderhalsen.
Uddiyana bandha mavelås:
Underlivet sammenpresses og låses ved at trække det
bagud mod rygsøjlen efter udånding. Uddiyana betyder
at flyve og banda at binde.

lX

Jalandhara bandha hagelås:
Udføres ved at presse hagen mod brystbenet. Låsen
begrænser åndedrættets bevægelse gennem halsen.
Maha bandha den store lås:
Kombinerer de tre låse – moola, uddiyana og jalandhara
– med tilbageholdelse af åndedrættet.

Tema

Meditationsstillinger

Almindelig skrædderstilling
Sid med korslagte ben på en selvvalgt måde. Fra strakte
bens position anbringes den ene fod under det andet lår,
og den anden fod enten under det ene lår, eller, som på
billedet, foran det ben, der blev bøjet først.
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Halv lotus
Bøj det ene ben og læg foden ind under låret. Den anden fod anbringes oven på det modsatte lår med fodsålen opad. Hvis det er muligt, så hold knæene i gulvet
og hold ryggen ret. Man kan sætte sig på en meditationspude, pølle eller sammenrullet tæppe, hvis det føles
mere behageligt.

Meditationsstillinger

Lotusstilling
Fra numsesiddende og med strakte ben bøjes det ene
ben og foden lægges ovenpå det andet lår med fodsålen opad og med hælen helt op mod kroppen. Læg
derefter det andet ben på samme måde ovenpå det
første lår. Stillingen kan benyttes i forbindelse med meditation, hvis den er behagelig. Den er optimal, hvad

angår at fastholde en stabil holdning under meditation,
og den påvirker kroppens energistrømme positivt. Så
indtagelse af stillingen i sig selv kan stabilisere psyken,
også selvom den ikke benyttes til en egentlig meditation. Hvis det er svært at sidde med ret ryg, så brug en
meditationspude at sidde på.

Solhilsen

Hænderne til hjertet

Fødderne er med en hoftebreddes afstand. Håndfladerne er
samlet foran hjertet. Tag en dyb indånding og udånding gennem næsen. Luk gerne øjnene, det bringer fokus og bevidsthed til udøvelsen.
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Pranamasana

Hænderne til hjertet

Pranamasana

Mærk efter:
Bring fokus og bevidsthed til kroppen, åndedrættet og udførelsen af øvelsen. Mærk letheden når tanke,
følelse og åndedræt arbejder i samme retning.

Virkning:
Synkronisering af hjertet, hjernen og nervesystemet.

Hænderne til himlen

På en indånding, slap af i skuldrene og stræk
dine arme op mod himlen – hænderne kan
være samlet. Løft ribben opad og let bagud.
Kig gerne op imod hænderne. Hav et let bøj
i knæene.
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Hasta Uttanasana

Hænderne til himlen

Hasta Uttanasana

Mærk efter:
Spred vingerne ud og hils på himlen – solen, månen, stjernerne. En samtidighed af, gennem fødderne at
trække energien op fra jorden, gennem hele kroppen og ud gennem fingerspidserne, så du kan flyve og
stræbe højt. Mærk din sandkornsagtige ubetydelige og alligevel unikke placering i det uendelige univers.

Virkning:
Rygsøjlen smidiggøres.
Mellemgulvet masseres, hvorved vagusnerven stimuleres og det sympatiske nervesystem aktiveres.
Brystkassen åbnes.
Nakken strækkes.
Skulderbladene løsnes.

Hænderne til fødderne

Pada Hastasana

På en udånding, med strakte arme, fold overkroppen fremover, lige ryg så længe som muligt, slap derefter af i nakken
og rul ned. Bøj knæene nok til at fingerspidserne eller håndfladen kan røre jorden, aldrig foran tåspidserne men ved
siden af fødderne. Slap af i nakken og skuldrene. Stå lige meget på for- og bagfod, yder- og inderside af fod, en solid
jordforbindelse.
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Hænderne til fødderne

Pada hastasana

Mærk efter:
Kan du give helt slip bag på kroppen? – og dermed slippe fortidens vrede lejret i lænd og baller.
Tør du slippe masken i ansigtet? Og kontrollen indlejret i kraniekanten?...
Overgivelse til livet præcis som det er lige nu, er øvelsens dybeste formål.
.

Virkning:
Føddernes balanceevne stimuleres.
Musklerne bag på benene strækkes.
Ballemuskler og lænden strækkes.
Nakken og kraniekanten løsnes.
Ansigtsmuskulaturen løsnes.
Blodcirkulation i hovedet forøges, hvilket giver fornyet ilt og energi til hjernen.

Rytteren

Ashwa-sanchalanasana

Placer hænderne ved siden af henholdsvis højre og venstre fod. På en indånding, tag et langt skridt tilbage med venstre
ben, stå på tæer og trædepude, vægten jævnt fordelt. Bøj i højre knæ. Sørg for at knæ og ankel er i en lige linje over
hinanden. Forestil dig at dine lår er en saks og prøv at holde hoften så lige som muligt. Tænk stabilitet. Spænd godt op
i bækkenbund. Placer hænderne på hver sin yderside af højre fod bagved tåspidserne.
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Variation 1: Løft overkroppen op og placer hænderne bagved højre knæ.
Variation 2: Hænderne op imod himlen, et let bagud stræk.
Variation 3: Løft knæet fra underlaget.

Rytteren

Ashwa-sanchalanasana

Mærk efter:
Vær centreret i nuet, når du, med hjertet som kompas, retter blikket fokuseret og modigt fremefter. Mærk at
det er dine ben, der holder og løfter dig, ikke dit hoved. Lad kroppen gøre arbejdet.

Virkning:
En kraftig udstrækning af og styrkelse af musklerne i hofterne.
En styrkelse af muskler omkring rygsøjle, hvilket bidrager til en smuk holdning.
Styrkelse og strækning af benmuskler.
En styrkelse af stabiliteten omkring knæ.
En forbedret balance.

Hunden

Adho mukha svanasana

På en udånding bevæg dit højre ben tilbage parallelt med det venstre. Tænk på at dit haleben skal stræbe op imod
himlen, samtidigt med at du arbejder hælene mod jorden og slapper af i nakken og ikke lader skuldrene kravle op om
ørerne. Bøj gerne knæene og pas på ikke at overstrække albuerne. Spred skuldebladene ud til siderne, hold ryggen
lige, lad brystkassen være bred. Lad håndfladerne røre afslappet men fast ved underlaget. Mange skal i denne øvelse
lave afstanden mellem hænder og fødder længere, tjek gerne dig selv i spejlet, at du har en fin trekantsform.
Bruges øvelsen som mellemstation, træk vejret frit, giv slip i mave og mellemgulv.
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Hunden

Adho mukha svanasana

Mærk efter:
Kan du finde ind i en tilstand, hvor åndedrættet flyder gennem og vitaliserer alle dele af din krop?
Øvelsen kan blive din vigtigste benzinoptankningsstation.
Føl samordningen og kraften i arme, ben og midten af kroppen
.

Virkning:
Dette er en af de mest benyttede »mellemstationer« i forbindelse med en yogaserie. Effekterne er mange:
Fodsålerne stimuleres muskulært og nervemæssigt.
Lægmuskler og hasemuskler styrkes, strækkes og smidiggøres.
Hofterne udstrækkes.
Rygsøjlen strækkes og stimuleres.
Nervesystemet aktiveres og balanceres.
Blodgennemstrømningen til hovedet forøges og der opnås dermed forøget energi.
Muskler i arme, skuldre og ryg styrkes og samarbejder koordineret.
Spændinger i mellemgulv slippes.

Otte lemmer-øvelsen

Asthanga Namaskar

eller Planken

Indånding plus udånding. Otte lemmer øvelsen går ud på at der er otte steder kroppen
rører jorden: Begge trædepuder, begge knæ,
bryst, begge hænder og hagen. Vigtigt er her
at holde albuerne ind til kroppen, samtidigt
med at hænderne er placeret ud for brystet.
Variation 1: Planken: På hænder og trædepuder holdes kroppen så lige som muligt.
Spænd op i maven og pas på ikke at overstrække albuerne.
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Variation 2: På maven, hænderne er placeret
som Otte Lemmer, men fødderne er afslappede og man ligger på maven.

Otte lemmer-øvelsen

Asthanga Namaskar

eller Planken

Mærk efter:
En fleksibel og årvågen jordforbindelse, hvor du akkumulerer energi til næste ekspansive bevægelse.

Virkning:
Ryggen strækkes, især omkring skulderbladene.
Hofterne løsnes.
Armmusklerne aktiveres.
Brystet åbnes.
Halsen strækkes.
Hvis planken: Musklerne i hele kroppen styrkes.

Kobra eller Phønix
På en indånding presses »igennem« og op i
kobraen. Toppen af fødderne er på jorden og
benene er samlet. Slap af i skuldrene og sørg
for et godt bøj i albuerne, så de kan holdes
ind til siden. Lav bevægelsen sådan, at langsomt løftes først hovedet, næst det øverste
af ryggen, sluttelig strammes lænden – altså
sådan at øvelsen udføres af rygmuskulaturen
og ikke armene.
Variation 1: Phønix: samme øvelse, bare med underarmene på
jorden, et godt alternativ hvis man er stiv i ryggen eller for at
skåne albuerne.
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Variation 2: Opadkiggende hund. Adho Mukha Shvangasana. Knæ
og hofter løftes fra underlaget, så det kun er hænder og fodryg,
der rører gulvet. En meget kraftfuld variation, der kræver en stærk
lændemuskulatur.

Bhujangasana

Kobra eller Phønix

Bhujangasana

Mærk efter:
Bevæg dig som en slange der kommer op af kurven. En blød, smidig bevægelse.
Forcer ikke, vær villig til at bruge tiden på at lade rygsøjlen blive bevægelig og smidig igen.
Fornem samtidigheden af en solid jordforbindelse og opadstræben.

Virkning:
Udvikler brystmuskulaturen.
Holder hvirvlerne i rygsøjlen på plads.
Styrker bug- og rygmuskulatur.
Gør sædemusklerne fastere.
Styrker nervesystemet.
Fremmer fordøjelsen.
Lindrer underlivsbesvær.
Gør hageparti fastere.

Ro

R

Savasana

Læg dig på ryggen med let adskilte ben, armene afspændt ned langs kroppen. Gå
blødt kroppen igennem med henblik på at give lidt mere slip alle steder: Fødderne,
underbenene, lårene, hofterne, ryggen, nakken, baghovedet, maven, solar plexus,
hjertet, skuldre, arme, hænder, hals, ansigt, toppen af hovedet.
Lad kroppen synke dybere ned i underlaget.
Registrer åndedrættet. Træk livskraften ind. Pust ud og giv slip til et dybere niveau
af tilstedeværelse.
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Øvelsen bruges altid som indledning til og afslutning af en yoga-session.

Savasana
Mærk efter:
Kom helt tilstede i alle lag af din eksistens. I kroppen, åndedrættet, sindet, sjælen.

Virkning:
Bevirker fuldkommen muskelafspænding.
Afspænder nervesystemet.
Beroliger sjælen.
Giver ny energi.
Modvirker: Nervøsitet og stress. Søvnløshed. Mild depression. Sænker blodtryk.

R

Rygliggende
sommerfugl

Supta Baddha Konasana

Fra rygliggende stilling, saml fodsålerne og træk dem så langt op mod skridtet som muligt, samtidig med at du lader
knæene falde ud til siden. Hvis det føles ukomfortabelt, kan du lægge støttende puder under hvert knæ. Du kan også
bruge en sele, som du samler fødderne i, og så du kan trække fødderne roligt opad. Læg armene ca. 45 grader ud
fra kroppen, håndfladerne opad. Eller forstærk effekten af øvelsen ved at lægge armene op over hovedet og saml
underarmene i en ring lige over hovedet.
Pres ikke knæene for hårdt udad, snarere lad lænden synke ned i underlaget og giv slip inde fra rygsøjle og baller, så
falder knæene af sig selv væsentlig mere udad.
Slut øvelsen ved at rulle om på siden og lægge dig i fosterstilling lidt.
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Øvelsen kan med fordel laves indledningsvis lige efter savasana eller som en slutstilling.

Rygliggende
sommerfugl

Supta Baddha Konasana

Mærk efter:
Essensen er overgivelse i hofterne, og dermed overgivelse til en blød jordforbindelse. Og hvis armene placeres
over hovedet – en samtidig blød åbning af hjertet. Dette er en hvilestilling, så den skal føles nænsom og god for
dig. Derfor: Gør brug af puder. Du må nemlig gerne tage imod støtte..

Virkning:
Beroliger krop og sind
Øger smidigheden i hofterne, inderlårene og det nederste af lænden
Øger »rummet« i underlivet og kan evt. lindre menstruationssmerter
Når armene placeres over hovedet sker der en åbning i skulderbladene og i brystet

R

Vinduesviskerne

Lig på ryggen, bøj benene, fødderne på jorden, med fødderne helt ud til kanten af
måtten. Læg armene ud til siden. Herefter bevæger du knæene ud til venstre side på
en udånding, imens du bevæger dit hoved mod højre; på en indånding føres knæene
op til midten, hovedet føres ligeledes jævnt tilbage. Lad bevægelsen glide flydende
og i takt med åndedraget, sådan at du ikke »falder« ud, men bevæger dig med hele
åndedraget. Gentag modsat, i alt 3-8 runder.
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Det er en god øvelse at starte yogatimen blidt op med efter udførelse af Savasana.

Vinduesviskerne
Mærk efter:
Gør bevægelsen flow-agtig, så den bliver nærmest meditativ. Giv slip i din lænd og indefter. Et rum vil åbne sig.

Virkning:
Øvelsen varmer både hofter, ryg og nakke op.
Fordi bevægelsen er rimelig enkel, er det en god begynderøvelse,
hvad angår at koordinere bevægelse og åndedræt.

R

Knæ til bryst

Liggende på ryggen bøjes det ene knæ og
foden løftes fra jorden. Det modsatte ben er
afslappet på jorden. Knæet hjælpes imod brystet. Lig et stykke tid og giv slip i hofte og
ben, mens du trækker vejret fordybende. Udfør
øvelsen med det andet ben. Til sidst udfører
du øvelsen med begge knæ til brystet. Hænderne er placeret under knæskallen eller på
skinnebenet. Nakken er afslappet og lang.
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Pavanamuktasana

Knæ til bryst

Pavanamuktasana

Mærk efter:
Mærk den aflastning, som lænden får – og det rum det giver i det nederste af maven.

Virkning:
Afhjælper stivhed i rygsøjlen.
Fremmer fordøjelsen og kan hjælpe kroppen med at udskille affaldsstoffer.
Masserer de indre organer.
Smidiggør hofterne.

R

Glad baby

Ananda Balasana

Læg dig på ryggen, grib fat i fødderne, lad dem være i en
lige linje over knæene. Føl føddernes levendehed. Gør brystet
bredt. Gør dig løs i nakken og halsen. Og leg! Rul rundt omkring rygsøjlen. Grin hvis du har lyst.
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Glad baby

Ananda Balasana

Mærk efter:
Mærk den simple glæde og begejstring en 6 måneder gammel baby har ved at rulle rundt på gulvet
og lege med fødderne. Kroppen er kilden, hvormed du møder livet - hele livet. Hold den levende!

Virkning:
Masserer og smidiggør rygsøjlen.
Strækker hofter og sener og muskler i lår og baller.
Vitaliserer fødderne.
Påvirker centralnervesystemet.
Modvirker stress og træthed.

R

Universalstillingen

Jathara Parivartanasana

Liggende på ryggen bevæges højre knæ imod brystet, venstre hånd placeres på
ydersiden af højre knæ. Imens skuldrene er afslappede på måtten, bevæges højre
knæ ned imod venstre side ved at løfte hoften fra jorden. Hvis knæet ikke behageligt
rører jorden er det vigtigt, at højre fod hviler på indersiden af venstre ben, da dette er
bedst for knæet. Højre arm kan nu strækkes vandret ud mod højre, og du kan kigge
ud imod denne hånd. Husk at trække vejret. Slap gerne af i øvelsen og bliv her en
god rum tid. Gentag derefter med den anden side.
God som afslutningsøvelse, da den afspænder og strækker hele ryggen ud.
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Variation: Når armen skal ud i strækket, kan det foregå i en cirkulær bevægelse, hvor
armen stopper i en skrå linje over hovedet, dér hvor strækket er størst, armhulen
helt åben.

Universalstillingen

Jathara Parivartanasana

Mærk efter:
Forestil dig at din rygsøjle vrides som en karklud. Alt imens alle subtile spændinger i og langs rygsøjlen løsner
og slipper ubesværet. Hver lille knirk- og knæklyd, der måtte komme, frigør energi. Du kan evt. gennemgå alle
energicentre i rygsøjlen og sikre dig, at energien flyder frit alle steder.

Virkning:
Hjælper sindet med at slappe af.
Lindrer eventuel hovedpine.
Giver et blødt stræk i hofterne, og får dem samtidigt til at slappe af.
Forlænger hele rygsøjlen.
Forbedrer fordøjelsen.
Kan bruges imod menstruationssmerter.

R

Ben op ad væg

Viparita Karani

Hav god vægplads. Læg måtten helt ind til væggen. Læg evt. en pude eller
pølle ind til væggen, hvor numsen skal lægges på. Placer nu, liggende på siden,
numsen helt inde ved væggen. Før benene op i lodret, mens du kommer om på
ryggen og ligge. Læg dig godt tilrette, så du ligger behageligt de næste 5-10
minutter. Læg armene lidt ud fra kroppen, håndfladerne opad. Du kan vælge blot
at ligge i denne stilling som en hvilestilling. Eller du kan tilføje venepumpeøvelser,
hvor du vipper tæerne roligt op og ned og cirkler i fodleddene. Når du skal ud
af stillingen, glider du ned på siden igen og lægger dig som overgangsstilling
lidt i fosterstilling.
Variation: Du kan lade fødderne glide ud til hver sin side. Giv godt slip i musklerne
på indersiden af lårene og i bækkenbunden. Det er en god stilling at arbejde
med, for at blive mere smidig i inderlårsmusklerne.
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Ben op ad væg

Viparita Karani

Mærk efter:
Lad tyngdekraften gøre arbejdet for dig i denne stilling, overgiv dig til at synke dybere ned i afspændtheden.
Lad dine ben blive lette.

Virkning:
En meget aflastende øvelse for benene og venepumperne.
Fremmer blodcirkulation i ben.
Reducerer væske i benene, lindrer åreknuder.
Er særlig god for gravide, idet presset på symfysen letter.
Beroliger nervesystemet og er derfor god som hvilestilling.
Giver efterfølgende mere energi.
Afhjælper: Nervøsitet eller angst. Migræne / hovedpine. Søvnløshed. Urinvejsproblemer.
Præmenstruelle symptomer. Mild depression. Regulerer blodtryk.

R

Haren

Balasana

Fra på knæ og hænder stående, så kroppen danner en firkant
(også kaldet »bordet«), sætter du dig tilbage på dine hæle. Hvis
du kan hvile på dine hæle, bevæger du brystet mod måtten.
Hvil gerne panden på måtten, hænderne ned langs siden. Hvis
det ikke er behageligt, kan du evt. placere en pude mellem
hæl og baller.
Variationer: Stræk enten dine arme ud foran dig eller stak dine
knytnæver som en pude under din pande for at lette presset
på dine hofter. Øvelsen skal være behagelig.
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Haren

Balasana

Mærk efter:
Hengiv dig til dit eget rum, fysisk, åndedrætsmæssigt og sjæleligt.

Virkning:
Stillingen er god at være i som en pause mellem mere krævende yogastillinger.
Kan bruges til at fokusere på og fordybe åndedrættet.
Løsner spændinger i ryg, hofter og lår.
Fremmer blodcirkulationen.
Stressreducerende.

R

Katten

Chakravakasana

Sæt dig på alle fire, lad rygsøjlen være nogenlunde lige. Pres
hagen nedad mod brystet, rund rygsøjlen og nærmest løft din
lænd opad, mens du puster jævnt ud. Kig ind mod navlen.
Hold en lille udåndingspause, inden du jævnt begynder at
svaje rygsøjlen på en indånding, der ligeledes foregår roligt.
Koordiner bevægelse og åndedræt fuldstændig. Kig op midt
mellem øjenbrynene, lad rummet i halsen åbne sig. Hold en
lille indåndingspause, inden du fortsætter bevægelsen. Gentag
3-10 gange.
Øvelsen kan foretages beroligende – eller dynamisk og vitaliserende - alt efter det tempo, du beslutter dig for, og hvordan
du bruger åndedrættet.
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Katten

Chakravakasana

Mærk efter:
Mærk energiens flow i din rygsøjle - i en koordineret bevægelse af åndedræt, kroppens jævne bevægelse og
sindets bevidste observation. Føl dig graciøs og vitaliseret.

Virkning:
Styrker ryggen.
Strækker og afspænder lænd.
Giver blid massage af rygsøjle og organer i maveregionen.
Styrker musklerne i underlivet og strammer maven op (er derfor god til efterfødselstræning)
Gør hagepartiet fastere.
Strækker hele kroppens forside.
Styrker armene.
Er stressreducerende.

R

Sidelæns kat

Sæt dig på alle fire, rygsøjlen nogenlunde lige. Tænk stabilitet.
Placer hofter over knæ, og håndled, albuer og skuldre lige over
hinanden. Pas på ikke at overstrække dine albuer. Hold din ryg
og nakke lige. På en udånding kigger du lige ud til højre over
højre skulder og lader samtidig dine tæer glide ud til denne
side. Tænk på at have dine hofter lige, sådan at du gør din
højre side så kort som muligt ved hjælp af dine mavemuskler.
På indånding kommer du tilbage til udgangsposition. Udfør
øvelsen til venstre side, hele bevægelsen skal være jævn og
sammenhængende. Gentag 3-10 gange til hver side.
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Sidelæns kat
Mærk efter:
Mærk varmen og energien i din rygsøjle og den koordinerede bevægelse mellem åndedræt og bevægelse.
Vær tilstede i hele øvelsens jævne bevægelse – ikke kun i yderstillingen.

Virkning:
Styrker ryggen og de sidevers mavemuskler.
Rygsøjlen strækkes i en uvant retning, hvilket er smidiggørende og styrkende.

R

Et-benet fremadstræk

Sæt dig på gulvet med rank ryg og strakte ben. Bøj venstre
ben og sæt venstre fod så langt op efter kroppen som muligt.
Knæet bliver liggende på gulvet. Stræk armene ud og lad dem
langsomt glide ned ad benet, så langt du kan. Samtidig bøjes
overkroppen fremad, hvorved du ruller rygsøjlen fremad, hvirvel for hvirvel. Tag fat der på benet, hvor det ikke gør ondt;
ved knæ, læg eller ankel. Sid en god rum tid, så musklerne
når at give slip. Brug åndedrættet bevidst. Gå en anelse ud af
stillingen på indåndingen – og gå dybere ned i den på udåndingen. Bevæg dig blødt. Brug udåndingspausen til at nå din
maksimale udstrækning.
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Janushirshasana

Et-benet fremadstræk

Janushirshasana

Mærk efter:
Øvelsen er en kombination af opspænding, udspænding og overgivelse. Synk dybere, giv slip på et dybere
plan, så musklerne slipper deres vanemæssige selvopretholdelse.

Virkning:
Gør benmuskulatur og ben fastere, samtidig med at smidigheden forøges væsentligt.
Formindsker spændinger i ben, sæde, ryg.
Masserer alle underlivsorganer og forbedrer deres funktion.
Gør rygsøjlen, specielt den nederste del, mere elastisk og stærk.

R

Siddende foldekniv

Siddende på numsen forlænges benene lige
fremad. Tæerne peger op imod himlen. På en
indånding, stræk hænderne op imod himlen
og med en lang rygsøjle bøjes fremad på en
udånding. Lad hænderne hvile på lårene, knæ,
skinneben eller tæer. Træk vejret dybt i denne
øvelse.
Variation: Hvis det gør ondt nogen steder at
lave stillingen med strakte ben, så bøj knæene,
placer gerne fødderne fladt på jorden.
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Paschimottanasana

Siddende foldekniv

Paschimottanasana

Mærk efter:
Du vil møde modstand fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Mød disse ved at overgive dig til at gå lidt dybere,
hver gang du puster ud. Slip kontrollen de steder, hvor du i stillingen opdager, at du plejer at holde igen.

Virkning:
Rygsøjlen og skuldre strækkes og aktiveres.
Bugspytkirtlen påvirkes og stofskifte balanceres.
Blodsukkeret reguleres.
Forstoppelse lindres.
Blodtryk stabiliseres.
Stimulerer lever, nyrer, æggestokke og livmoder.
Linderer symptomer ved menstruation og menopause.
Benenes muskler strækkes og smidiggøres.
Modvirker nervøsitet og træthed.
Modvirker søvnbesvær.

R

Spredt benstrækning

Sæt dig på numsen, ryk ballerne bagud, så du kommer til at
sidde på sædeknuderne. Spred benene så langt ud til siden,
som du kan, uden at det gør ondt. Læg hænderne på benene
og lad dem langsomt glide ned mod tåspidserne. Benene holdes hele tiden strakte. Bøj fremad i taljen, hvirvel for hvirvel.
Grib med hænderne fat i den del af benene, som du kan nå
uden besvær. Lad hovedet falde fremad, men uden at runde i
ryggen. Er du meget smidig, så blot læg panden i gulvet, lad
hænderne holde rundt om hælene.
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Brug åndedrættet bevidst. Gå en anelse ud af stillingen på
indåndingen – og gå dybere ned i den på udåndingen. Bevæg dig blødt. Brug udåndingspausen til at nå din maksimale
udstrækning.

Upavishta Konasana

Spredt benstrækning

Upavishta Konasana

Mærk efter:
Smidighedsøvelser kalder på, at du slipper kontrollen, såvel i sindet som i led og muskler.
Lader musklerne blødt og ubesværet »glide« sig længere. Brug især udåndingspausen til at overgive dig.

Virkning:
Øvelsen forlænger og styrker senerne i benene.
Afspænder hele kroppen.
Forøger blodgennemstrømningen i bækkenregionen.
Fremmer æggestokkenes funktion – og giver mere flow i menstruationen.
Strammer lårene.
Gør rygsøjlen smidig og bøjelig.

R

Foroverbøjning

Uttanasana 2

Stil dig med spredte ben, behold et let bøj i knæene. Tænk
på at fordele vægten ud i hele foden. Herfra, ret dig op på en
indånding og på en udånding lad overkroppen glide fremover,
stadig med ret ryg. Når du har nået et punkt, hvor du kan mærke strækket i dine ben, giv da slip og lad overkroppen hænge
afslappet fremover. Hold enten fast i den modsatte albue, hvil
hænderne på jorden, eller hold om anklerne. Slap af i nakken.
Træk vejret dybt og afslappet. Når du skal op, bøj da i knæene
og rul op én ryghvirvel ad gangen, hovedet løftes til sidst.
Variation med skulder flex: Flet fingrene bagpå ryggen, og når
du laver foroverbøjet, lad hænderne følge med ud over hovedet.
Husk at holde armene strakte og mærk strækket og åbningen
på bagsiden af benene og i skuldrene.
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Foroverbøjning

Uttanasana 2

Mærk efter:
Giv slip i nakke og alle ansigtsmuskler. Opløs din »normale« maske og lad gå på alle de følelser, der måtte
sidde fast i ansigtet. Hold styrken omkring dit centrum.

Virkning:
Fremmer blodgennemstrømning i hovedet og er derfor god for huden.
Gør rygsøjlen smidig og bøjelig.
Giver fornyet energi.
Afspænder ryg og skuldre.
Fremmer fordøjelsen.
Strammer maven op.

R

Den der løser knuderne

Sid i diamantstillingen. Fold hænderne bag
ryggen. Ånd ind. Bøj så kroppen forover til
panden hviler mod underlaget. Hæv armene
bagud og opad, til de foldede hænder er lige
over skuldrene. Arme, hænder og skuldre
danner nu en fast ramme, som bevæges fra
side til side, så længe man kan holde vejret inde.
Ideelt rammer den ene skulder det ene knæ,
hver gang rammen svinges fra side til side.
Sænk armene og ånd ud, ret derefter op til
siddende stilling. Hold en pause for at mærke
eftervirkningen, inden du gentager øvelsen.
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Shakti Bandha

Den der løser knuderne

Shakti Bandha

Mærk efter:
Når rygsøjlen løsnes, frigøres energien og løber mere frit. Energien sitrer, eksploderer eller falder til ro.

Virkning:
Spændinger i rygsøjlen fjernes.
Hofterne udstrækkes.
Energiblokeringer i hjerte- og halschakra forløses.

R

Bugstræk
Sid i diamantstilling, tæerne mod hinanden og hælene ud til
siden, således at fødderne danner en skål, hvori enden hviler,
knæene så vidt muligt samlede. Bøj tilbage og støt på albuerne, dernæst på toppen af hovedet og til sidst lad skuldrene
og nakken røre underlaget. Knæene bør forblive i underlaget,
håndfladerne lægges langs siden af kroppen. Vær opmærksom
på vejrtrækningen. Føl tyngde i skuldrene og armene.
Variation 1: Hvis øvelsen er umulig, så læn dig tilbage og hvil
på toppen af hovedet.
Variation 2: Hvis det ikke fungerer, gør øvelsen med ét ben
bøjet ad gangen, mens det andet forbliver strakt.
Variation 3: Hvis du har nemt ved øvelsen, så stræk armene op
over hovedet, mens du ligger i stillingen. Saml evt. hånd om
albue og vice versa for optimal åbning af bryst.
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Bugstræk
Mærk efter:
Giv dig hen og hvil i stillingen, selvom det strækker meget i ben og lænd.

Virkning:
Strækker ryg.
Strækker og smidiggør ben.
Stimulerer fordøjelsen og reducerer forstoppelse, fordi tarmene strækkes og masseres indefra.
Åbner bryst og hjerte.

R

Nakkerulning
Sæt dig bekvemt, enten i skrædderstilling, i
diamantstilling, på en høj pude eller en stol, så
ryggen kan være nogenlunde ret. Bøj hovedet
langsomt fremover, indtil det hænger nedad.
Hold pause her.
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Løft hovedet igen, skuldrene holdes fortsat
lige – og lad det falde bagover. Giv slip foran
på halsen. Slap af i munden, åbn den evt. lidt.
Løft hovedet tilbage til midten. Lad så hovedet
falde til venstre, hold igen pause. Op til midten.
Og så til højre.
Lad som det næste hovedet køre rundt i en
cirkel, meget langsomt. Forestil dig nærmest
som om du er en stofdukke, hvor bevægelsen
sker langsomt af sig selv, kraftløs og nærmest
meditativt. Først den ene vej, så den anden
vej. Luk gerne øjnene imens.

Nakkerulning
Mærk efter:
Mærk via overgivelsen det forøgede rum i dit kommunikationscentrum, så du tillader dig at udtrykke dig frit.

Virkning:
Hjælper mod dybtsiddende spænding i nakken og kraniekanten.
Bringer lindring ved stiv hals og ofte også ved hovedpine.
Hjælper til med at afslappe hele kroppen.
Giver energi og »luft« i hovedet.

R

Øjerulning

Sæt dig i en stilling, hvor du sidder med lige ryg og er afspændt i kroppen, på en stol,
i skrædderstilling eller i diamantstillingen (på knæene).
Se på en afspændt måde så langt til højre som muligt uden at bevæge hovedet.
Flyt øjnene i en jævn bevægelse til venstre. Så opad. Og nedad. Alle steder ca. 5
sekunder.
Forestil dig nu et kæmpeur, hvor 12-tallet står direkte under øjenbrynene og 6-tallet
på gulvet foran. Drej nu øjnene rundt efter tallene på urskiven, et tal pr. sekund, og
hvor øjnene bevæges nogenlunde jævnt rundt. Gentag til modsatte side.
Gnid håndfladerne mod hinanden et stykke tid, og hold dem så op foran øjnene i 1
minut for at hvile dem. Lad øjenæblet stå helt stille i øjenhulen og føl et rum derom.

25

Øjerulning
Mærk efter:
Øjnene er vort vigtigste sanseorgan, og vi fleste forsømmer at give øjnene hvile i løbet af dagen. Vi tager øjnenes
funktion som en selvfølge. Men evnen til at se klart, både fysisk og psykisk kræver, at øjnene ind imellem får ro
og rum. Kan du se både bredt og dybt, kort og langt på en afspændt og årvågen måde?

Virkning:
Hjælper på anspændte og overtrætte øjne.
Styrker øjenmuskulaturen.
Lindrer hovedpine.
Giver klare og strålende øjne.
Virker almindeligt afslappende.

Styrke

S

Sommerfuglen

Purna titali asana

Sid på numsen, hvil ikke på halebenet, men sid på sædeknuderne; det gøres nemmest ved ligesom at hive ballerne bagud
med hænderne. Lænd og ryg bliver herefter næsten automatisk så lige som mulig. Bøj knæene og lad fodsålerne møde
hinanden, lad knæene slappe af ud til siderne. Flet fingrene
omkring fødderne og bevæg hælene ind imod skridtet, men
ikke længere end at du kan sidde behageligt med en strakt ryg.
Herfra kan du arbejde knæene ned imod jorden.
Variation: På indånding kig op imod himlen ved at strække lidt
til siden og lade armen stræbe opad. På en udånding bevæg
næsen ned imod fødderne. Skift side. Fortsæt med at gøre
dette dynamisk i f.eks. 5 runder.
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Sommerfuglen

Purna titali asana

Mærk efter:
Hvor er præcis modstanden i dit bækken og dine hofter i forhold til at lade benene falde mere udad?
Hvilken kontrol holder du på?

Virkning:
Du bruger i denne øvelse både inderlårsmuskler, og rygmuskler til at holde dig ret.
Øvelsen giver et godt stræk i hofterne og indersiden af benene.
I variationen giver du ekstra plads til lungerne og dermed et dybere åndedræt,
og du laver et vitaliserende sidestræk af rygsøjlen.
Øget energi.

S

R ygradsdrejning
Sid på gulvet. Sæt venstre hæl ind i skridtet,
så hælen støtter mod halebenet. Hvis det ikke
er muligt, så lad foden ligge ved siden af halebenet. Sæt højre ben på ydersiden af venstre knæ. Vrid kroppen mod højre. Lad venstre
overarm røre ved højre lår og grib fat om højre
fod, så fingrene bøjer ind under svangen fra
indersiden af foden. Venstre arm er ført bag
ryggen så langt, den kan nå. Mærk hvordan
hele ryggen vrides og bliver forlænget. Se over
venstre skulder, så langt du kan. Koncentrer på
et punkt i øjenhøjde bag dig. Eller luk øjnene
og koncentrer opmærksomheden mellem
øjenbrynene og indad midt i hovedet.
Variation: I stedet for at bøje det første ben, kan
det holdes strakt under udførelsen af øvelsen.
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Ardha Matsyendrasana

Ardha Matsyendrasana

Mærk efter:
Observer den mentale modstand, der kommer med begrænsningen i twistet. Vær nysgerrig og favnende over for
modstanden; det vil åbne dig dybere indad i accepten af dig selv. Find friheden og ret dig op i fastlåstheden.

Virkning:
Retter hvirvlerne ud og smidiggør rygsøjlen.
Strækker musklerne i ryggen, brystet og skuldrene.
Stimulerer centralnervesystemet.
Løsner hofterne.
Afhjælper menstruationssmerter.
I alle twists stimuleres de indre organer til at slippe affaldsstoffer, især lever og nyrer »masseres« i denne øvelse
og fordøjelsen forbedres.
Agni (den indre ild) fremmes.

S

Mavestyrkelse

Læg dig på ryggen. Bøj benene så fodsålerne hviler i gulvet
i hoftebredde. Spænd godt op i maven ved at suge bækkenbunden ind- og opad. Rejs overkroppen op med nogenlunde
lige rygsøjle. Stræk hænderne fremad, så de holdes vandret
lige ud for knæene. Du spænder selvfølgelig automatisk let
op i nakken i denne stilling, men sørg for at være afslappet i
ansigtsmuskulaturen. Lad tungen hvile mod firepoint, dvs. lige
bag ved fortænderne.
Du kan gøre stillingen endnu hårdere ved at løfte benene op,
så de er vandrette.
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Åndedrættet kan enten være frit, eller du kan holde stillingen
på en indånding og gå langsomt ud af den, når du ikke kan
holde vejret længere.

Mavestyrkelse
Mærk efter:
Kraftpunktet under navlen fyldes op. Føl dit centrum og mærk din styrke.

Virkning:
Mavemusklerne styrkes.
Lændemusklerne styrkes.
Holdningen bedres.
Fordøjelsen bedres.

S

Katten strækker sig

Sæt dig på alle fire, ryggen nogenlunde lige. Tænk stabilitet
og placer hofter over knæ, og håndled, albuer og skuldre lige
over hinanden. Pas på ikke at overstrække dine albuer. Hold
din ryg og nakke lige. På en indånding strækkes det højre ben
tilbage og opad. I en koordineret bevægelse og med en forceret udånding gennem munden fører du højre knæ op imod
højre skulder. Dette foregår i så passende tempo, som det
føles behageligt.
Gentag f.eks. 8 gange til hver side. Få et jævnt flow i bevægelsen. Eller udfør øvelsen dynamisk og mere stødende.
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Katten strækker sig
Mærk efter:
Gør bevægelsen kontrolleret, også selvom du måtte gøre øvelsen i et højere tempo end de fleste andre
yogastillinger. Lad åndedrag og bevægelse blive ét.

Virkning:
Musklerne i arme, skuldre, ryg, mave og lår stimuleres, så de både styrkes og strækkes.
Blodcirkulationen øges, varmen i kroppen spreder sig.

S

Knæstående lårøvelse

Sid på dine hæle. Stræk armene ligeud foran
dig. I så langsomt tempo som overhovedet
muligt begynder du at løfte bagdelen fra hælene. Behold en god opspænding i maven, og
mærk hvordan lårmusklerne arbejder, hjælp din
krop via åndedrættet. Kom helt op, og spænd i
ballemusklerne, før du går ned igen på samme
måde. Fortsæt så mange gange som det føles
behageligt. Husk, jo langsommere jo bedre.
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Knæstående lårøvelse
Mærk efter:
Mærk hvordan du kan gøre dit åndedrag frit af den hårde opspænding i lårene – og hvordan dine lår løfter dig.

Virkning:
Styrker lår, balle og mavemuskler.
Samordner muskulaturen de steder, der arbejder.
Med fokus på et frit åndedræt trænes komplementære tilstande: At arbejde hårdt uden at anstrenge sig unødigt.

S

Kamelen

Ustrasana

Du kan komme ind i kamelen på to måder:
Enten: Siddende på dine knæ, kommer du tilbage på dine
hæle, toppen af fødderne på jorden. Herfra placerer du hænderne på fødderne og på en indånding løfter du dig af dine
hæle og skyder dit bryst op mod himlen, samtidigt med at du
lader dit hoved kigge afspændt bagud. Bevæg skulderbladene
mod hinanden og tænk på at forlænge din rygsøjle.
Eller: Stående på knæene, med toppen af fødderne på jorden, begynder du langsomt at skyde ryg, og kigge bagud. Ved
hjælp af musklerne i lår og baller kan du på en kontrolleret
måde komme tilbage og lade dine hænder støtte på hælene.
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Øvelsen kan gøres nemmere ved at sprede benene mere.

Kamelen

Ustrasana

Mærk efter:
Åbn dit hjerte, overgiv dig. Samtidig med at du mærker styrken i dit centrum.

Virkning:
Strækker hele forsiden af kroppen.
Åbner brystet, giver mere rum til åndedrættet.
Afspænder nakken.
Styrker ryggen, især lændemusklerne.
Styrker mavemusklerne.
Styrker lårmuskler.
Afhjælper menstruationssmerter.

S

Løven

Simhasana

Sæt dig på knæ med sædet på hælene. Læg hænderne på
lårene. Spred fingrene og lad dem glide langsomt fremad til
fingerspidserne rører gulvet. Bøj kroppen lidt fremad, løft sædet fra hælene og stræk armene. Spær øjnene op. Ræk tungen
så langt ud som muligt, forsøg at nå hagen med tungespidsen.
Sid sådan i 10 sekunder. Sæt dig tilbage på numsen og slap
helt af. Gentag 2 gange.
Variation 1: Giv en hvæsende lyd, når du rækker tungen ud.
Variation 2 (freak out-versionen): Når du rækker tungen ud,
brøl kraftigt som en løve i hele åndedragets længde.
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Løven

Simhasana

Mærk efter:
Slip alle former for raseri fri af indespærretheden i kroppen! Mærk roen og centreretheden sænke sig,
når du er blevet fri af din vrede.

Virkning:
Afslapper ansigtsmuskulatur.
Både styrker og afspænder nakkens, halsens og ansigtets muskler.
Fremmer blodtilførsel i ansigtet.
Lindrer smerter i halsen og er gavnlig for stemmen.
Udløser ophobet vrede.

S

Fødder til himlen

Læg dig på ryggen, hænderne i gulvet ved siden af. Enten med
strakte ben, eller startende med bøjede ben, lader du benene
strækkes op mod himlen. Lig et stykke tid i denne stilling, hvor
du holder et godt opspænd i bækkenbunden og maven, samtidig med at du trækker vejret frit.
Tilføj at lave venepumpeøvelser, hvor du flekser og strækker
fødderne og dernæst cirkler dem langsomt.
Efter et par minutter sænker du roligt benene og ligger på ryggen og mærker eftervirkningerne af øvelsen.
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Fødder til himlen
Mærk efter:
Slip helt i lænden og anstreng dig kun i de absolut nødvendige muskler. Giv slip i skuldrene og lad dem synke
ned i underlaget. Lad ansigtsmuskulaturen hvile. Hav et frigjort åndedræt.

Virkning:
Aflastende for benene generelt set.
Aflaster især venepumper.
Styrker benmuskler.
Strammer bækkenbund op.
Styrker lænd.

S

Pumpen

Urdhu Prasarita Padasana

Læg dig fladt på ryggen. Armene langs kroppen med håndfladerne nedad. Pres håndfladerne mod gulvet, mens benene
holdes strakte og samlede. Før langsomt de strakte ben i vejret. Jo langsommere de løftes, jo hårdere er det.
Hold pause lidt. Vip evt. lidt op og ned med tæerne, så venepumperne aktiveres. Støt evt. med hænderne bag på lårene.
Før langsomt benene til gulvet igen. Jo nærmere gulvet, desto
langsommere.
Træk vejret frit. Øvelsen skal udføres på en helkrops-bevidst
måde.
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Pumpen

Urdhu Prasarita Padasana

Mærk efter:
Hvor ubesværet kan du udføre en hård stilling? Behøver du bruge alle muskler i kroppen? - Lad f.eks. ansigtet
være afslappet. Hav overvejende opmærksomheden i dit centrum, lige under navlen. Mærk kraften både centreres og frigøres på samme tid. Komplementære oplevelser bliver ét.

Virkning:
Fremmer blodgennemstrømning i hele kroppen, især benene.
Styrker og strammer bugmuskulatur og sæde.
Styrker rygmuskler.
Formindsker fedtpolstring om taljen.
Styrker og masserer underlivsorganer.
Skaber lindring ved oppustet mave og fremmer fordøjelsen.
Påvirker nervesystem.
Reducerer stress og nervøsitet og lindrer mild depression.

S

Broen

Setu Bandhasana

Læg dig på ryggen, bøj benene, fødderne på jorden, cirka med
hofteafstand. Hælene er cirka under knæene, tæerne peger
ligeud og armene er ned langs siden. På en udånding løfter du
langsomt dine hofter mod himlen, og på en indånding sænker
du langsomt hofterne ned igen, sådan at den sidste bevægelse
er et lille rul med bækkenet, så lænden rører gulvet.
Variation: Næste gang du har hofterne oppe, bliver du der
og bevæger skulderbladene tættere på hinanden og fletter
eventuelt fingrene under ryggen. Tænk på at hagen er i retning af brystet, sådan at du hviler det bageste af dit hoved
på måtten. Bliv her i et par åndedrag, husk at du skal kunne
trække vejret let.
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Broen

Setu Bandhasana

Mærk efter:
Mærk kraften i dit centrum; sug bækkenbunden ind- og opad – på toppen af spændingen finder du dit
kraftpunkt lige under navlen.

Virkning:
Styrker skjoldbruskkirtlen.
Strækker rygsøjlen og bryst og hals.
Forbedrer fordøjelsen.
Styrker nyrer og lever.
Afhjælper ubehag ved menopause.
Reducerer nervøsitet og søvnløshed.
I variationen åbner øvelsen også brystet og løsner og afspænder skulderbladene.

S

Fisken

Matsyasana

Liggende på ryggen placerer du armene under kroppen og
løfter op i brystet, samtidig kigger du bagud. Læg dig så du
hviler på toppen af hovededet. Pas på med ikke at have for
meget vægt derpå. Slap af i alle ansigtets muskler og lad bare
munden åbne sig. Træk vejret frit, og luk gerne øjnene.
Kontraøvelsen er Knæ til bryst.
Variation 1: Med benene strakte og med overkroppen hvilende
på underarmene, kigger du bagud, og slapper af i nakken. Lad
blot hovedet hænge frit her. Træk vejret, slap af i kæben og luk
gerne øjnene. Er god hvis du føler ubehag ved at læne dig for
meget bagud.
Variation 2: Hvis du kan, så udfør øvelsen med udgangspunkt
fra lotusstilling.
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Fisken

Matsyasana

Mærk efter:
Hold fokus i halsen under udførelsen af øvelsen. Åbn dit hjerte, slip kontrollen, overgiv dig.

Virkning:
Åbner brystet, giver plads til lungerne og et dybere åndedræt.
Bækkenspændinger løsnes og der kommer mere flow i menstruation.
Lænden styrkes.
Modvirker: Forstoppelse, træthed, nervøsitet, vejrtrækningsproblemer.

S

Locust

Shalabhasana

Lig på maven med armene ned langs siden. Løft dine ben op og tilbage, stræk helt
ud gennem vristen. Løft på samme tid din overkrop op og fremad. Lad også dine
spændte arme løfte opad parallelt med jorden. Tænk på at slappe af i dit ansigt og
bevæg skuldrene væk fra ørene. Prøv at holde dine ben så tæt på hinanden som
muligt. Husk at trække vejret frit.
Variation: Du kan bruge armene som hjælp ved at placere dem under dine skuldre,
tæt på kroppen.
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Locust

Shalabhasana

Mærk efter:
En lang smidig rygsøjle, et opadstigende bryst, ben mod himlen. Fokus i dit kraftpunkt under navlen.

Virkning:
Styrker baglårsmuskler, mave, ryg og bryst.
Samordner de muskler, der arbejder.

S

Græshoppen

Læg hænderne ind under lårene med håndfladerne opad. Du kan også knytte hænderne.
Prøv at holde panden i gulvet, da det hindrer
unødige spændinger i nakken. Ånd ind og hæv
derefter benene så højt op du kan fra gulvet
ved en aktiv bevægelse, og hold dem deroppe
så længe du kan. Hold vejret i stillingen og
kom langsomt ned på en jævn udånding, når
du ikke kan holde vejret længere.
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Variation: En mere nænsom variation er, hvor
du løfter et ben af gangen. Hvis du strækker
for hårdt i nakken, læg hagen i gulvet. Armene
enten under lårene eller ved siden af kroppen.

Shalabhasana

Græshoppen

Shalabhasan

Mærk efter:
Hold fokus i henholdsvis halscentret og din core, lige under navlen.
Lad energien opbygges og være i kraftigt flow begge steder.

Virkning:
Stimulerer og styrker mave-tarmområde.
Gavner underlivsorganerne, lever og nyrer.
Stimulerer bugspytkirtlen og dermed appetitten.

S

Buen

Dhanurasana

Læg dig på maven. Bøj knæene og tag fat om anklerne. Ånd
ind og stræk benene så meget, at kroppen trækkes op fra
gulvet. Fokuser på, at det skal være som om anklerne trækker
sig væk. Løft samtidig hovedet.
Du kan enten holde stillingen lige så længe, du kan holde vejret
inde, eller trække vejret så frit som muligt i stillingen i 10-30
sekunder.
Gå langsomt tilbage til udgangsstillingen, slap af og hvil lidt.
Gentag 2-3 gange.
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Variation: En mindre krævende variation er, hvor du griber fat
om en hæl af gangen og støtter med modsatte arm foran dig.

Buen

Dhanurasana

Mærk efter:
Hold to fokuspunkter: Hals og navle. Centrer og mærk styrken i din kerne.
Giv slip på besværligheden, overgiv dig mere til strækket end fokuser på styrke-kravet i stillingen.
Giv dig selv fri at udtrykke dig.

Virkning:
Skaber lindring ved rygsmerter.
Former og stabiliserer på en samordnende måde musklerne i bug, arme, ben og ryg.
Udvikler og stabiliserer brystkasse og –muskulatur.
Styrker og smidiggør rygsøjle.
Fremmer fordøjelsen / modvirker forstoppelse.
Forbedrer holdningen.
Modvirker træthed eller nervøsitet.
Lindrer ubehag ved menstruation.

S

Kriger 1

Virabhadrasana 1

Tag et stort skridt fremefter. Bøj dit forreste ben, så der dannes en ca. 90 graders vinkel mellem underben og lår. Lad
fodfladen stå solidt i gulvet. Den bagerste fod står i ca. en 70
graders vinkel, benet strækkes, hold en god vægt også på den
bagerste fod. Hælene står ca. på linje. Stram op i bækkenbunden, svaj let i ryggen ved at gøre lænden lang, før armene i en
jævn bevægelse opad, indtil de er lodrette og strækker opad
mod himlen. Lad hovedet læne sig bagud. Træk vejret dybt
og jævnt.
Hold en koncentration i dit centrum lige under navlen, så du
ikke kan væltes.
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Håndstilling variation: Fold hænderne, lad pegefingrene strækkes og pege opad.

Udfør til modsatte side.

Kriger 1

Virabhadrasana 1

Mærk efter:
Dit kraftpunkt under navlen holder dig i balance og giver jordforbindelse. Samtidig med at du kan overgive dig
til kontakten opad, når du kigger op. En centreret ekspanderende styrke.

Virkning:
Du opøver fokus og koncentration.
Lårmuskler og armmuskler samarbejder og styrkes balanceret.
Kernemuskulaturen styrkes.
Holdningen bliver mere rank.

S

Kriger 2

Virabhadrasana 2

Stil din bagerste fod i en 90 graders vinkel, tag et stort skridt
fremefter og bøj det forreste ben i en ca. 90 graders vinkel. Få en følelse af god jordforbindelse og energitilførsel fra
jorden. Stræk rygsøjlen så overkroppen står lodret, hverken
er fremad- ellers bagudrettet. Løft begge arme op i vandret
og værende på linje. Hav ligeledes overkroppen på linje med
armene. Hav en god følelse af kraft i overkrop og arme. Hold
fokus i dit centrum lige under navlen, så du ikke kan væltes.
Træk vejret frit og dybt.
Gentag til modsatte side.
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Kriger 2

Virabhadrasana 2

Mærk efter:
Find ind i din kraft i dit centrum, opgiv kampen i stillingen. Mærk nærværet og styrken vokse.

Virkning:
Du opøver fokus og koncentration.
Lårmuskler og armmuskler samarbejder og styrkes balanceret.
Kernemuskulaturen styrkes.
Holdningen bliver mere rank.
Udholdenheden styrkes.

S

Kriger 3

Virabhadrasana 3

Fra kriger 2, lad den bagerste arm søge bagud og lægge sig
bag på dit lår. Lad samtidig den øverste arm søge opad i en
rund bue, kig op på den. Fleks lidt i taljen samtidig med at du
holder en god spænding lige under navlen i dit kraftpunkt.
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Kriger 3

Virabhadrasana 3

Mærk efter:
En graciøs, overgivende centreret styrke. Mange tilsyneladende modsætninger kan koordineres og samordnes.

Virkning:
Du opøver fokus og koncentration.
Lårmuskler samarbejder og styrkes balanceret.
Kernemuskulaturen styrkes.
Holdningen bliver mere rank.

S

Triangel

Utthita trikonasana

Stil dig med spredte ben, behold et let bøj i knæene. Drej din
højre fod 90 grader ud. Stræk armene ud til siden, og bevæg
din højre hånd ned langs højre ben. Fokuser hele tiden på at
dine hofter skal vende fremad. Det er dine mavemuskler, der
skal holde dig. Kig op mod din venstre arm. Mærk åbningen
ved dine ribben. Sørg for at du læner dig fremad. Husk at
trække vejret frit. Gentag til den modsatte side.
Variation 1: Du må gerne bøje benet, hvis det føles mere behageligt.

43

Variation 2: Yderligere graduering; er der for langt ned, så stop
håndens glid lige under knæet.

Triangel

Utthita trikonasana

Mærk efter:
Mærk hvordan trekantsformen af dine ben genererer energi op gennem din rygsøjle og ud gennem de spredende vinger i forlængelse af dine arme. Føl stillingens form; ånd den, fordøj den, leg med den.

Virkning:
Øvelsen opstrammer mavemuskulaturen og gør maven flad.
Strammer og former lårenes inderside.
Skaber lindring ved stiv ryg.
Stimulerer underlivsorganerne.
Træner anklerne.
Afhjælper: Stress. Fordøjelsesproblemer. Problemer ved menopause. Problemer med iskiasnerve. Nervøsitet.

S

Triangel Twist

Parivrtta Trikonasana

Stil dig med spredte ben, godt hoftebredde. Stræk armene ud
til siden til de er parallelle med gulvet. Drej højre fod 90 grader
udad, den venstre lidt til venstre. Drej kroppen til højre med
udstrakte arme og før venstre hånd så tæt som muligt ned
til den udvendige side af højre fod. Løft højre arm så højt, at
den danner en lige linje med venstre. Se op mod højre hånd.
Hold stillingen 10-30 sekunder. Træk vejret normalt. Ret dig
langsomt op igen. Gentag øvelsen til den anden side. Gentag
øvelsen 2 gange til hver side.
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Triangel Twist

Parivrtta Trikonasana

Mærk efter:
Find en afspændt centrering midt i opspændingen i dit hara-center. Løsn i hjertet.

Virkning:
Mildner smerter i ryggen.
Udvikler brystkassen
Afhjælper menstruationsbesvær
Styrker hofte-, lår- og benmuskulatur.
Masserer underlivsorganerne og fremmer deres funktion.
Gør taljen slankere.

S

Tå-balance

Sæt dig med adskilte knæ i hugsiddende stilling. Lad armene hænge ned mellem knæene
eller brug dem bedst i forhold til at støtte og
holde balancen. Forskyd vægten op på tæerne, vip derefter helt langsomt over på hælene.
Sæt dig så tæt ned mod gulvet med numsen
som muligt. Bevæg dig flydende frem og tilbage. Jo tættere du fører knæene, jo sværere
er øvelsen.
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Hvis du har brug for støtte, så lav øvelsen med
en partner, eller støt op ad en væg eller sæt
hænderne i gulvet.

Tå-balance
Mærk efter:
Få en fornemmelse af, at dette var urmenneskets måde at sidde på, før stolen blev opfundet.
Find letheden og naturligheden i stillingen.

Virkning:
Styrker tæerne.
Forebygger åreknuder.
Letter afføring.
Lindrer spændinger.
Er velgørende ved platfodethed.
Træner knæleddene.

Balance

B

Lyset/skulderstand

Sarvangasana

Liggende på ryggen og med hænderne
ned langs siden, løfter du benene op og
stræber mod lodret stående stilling, placer hænderne på hofterne og kom op på
skuldrene, så overkroppen følger med op
i lodret stilling. Dine overarme er på jorden og albuerne er så tæt på hinanden
som muligt. Hagen bevæger sig mod brystet, med baghovedet på jorden. Fødderne kommer så langt op mod himlen som
muligt. Gør dette ved at spænde i balder,
lår og mave. Lig sådan nogle minutter.
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Kom langsomt og behersket ud af stillingen, først rul én hvirvel ned ad gangen,
sænk efterfølgende langsomt de strakte
ben. Er det for hårdt at komme ud af stillingen med strakte ben, kan de bøjes.

Det er altid en god ide at efterfølge Lyset med Fisken.

Lyset/skulderstand

Sarvangasana

Mærk efter:
Koncentrer din opmærksomhed i halsen. Åbn dit center for udtryksevne og kreativitet.
Føl hvordan rummet midt i halsen bliver større. Hav samtidig et stabilt fokus i din core.

Virkning:
Fordi hjertet er under kropsniveau, er stillingen god for blodcirkulationen.
Venepumperne i benene aflastes og evt. tyngde eller væske i benene lindres.
Ved at vende kroppen omvendt, tilføres nyt blod til de indre organener.
Skjoldbruskkirtlen stimuleres, dvs. stofskiftet balanceres.
Ryg, nakke og skuldre strækkes.

B

Ploven

Halasana

I stedet for at komme helt ud af Lyset, placerer du dine fødder bagved dit hoved, og lader armene placere sig på jorden
bagved ryggen. Arbejd igen her med at din hage bevæger sig
mod brystet, og baghovedet forbliver roligt på jorden for at
undgå nakkeskader. Mærk strækket og træk vejret frit. Du kan
også lade knæene arbejde sig ned mod ørerne, så du bliver
helt sammenfoldet. Kom langsomt ud af stillingen ved at rulle
ned én hvirvel af gangen.
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Ploven

Halasana

Mærk efter:
Hold din opmærksomhed i halsen – samt mærk dit centrum lige under navlehøjde i rygsøjlen. Få en fornemmelse af at samle dig og styrke dit energimæssige udtryk.

Virkning:
Ploven stimulerer alle organener der har med fordøjelsen at gøre, også skjoldbruskkirtlen.
Øvelsen strækker rygsøjle og skuldre.
Ofte kan stillingen hjælpe på hovedpine, fordi der kommer nyt blod til hovedet og nakkeog kraniekantsmuskler udspændes.
Afhjælper symptomer ved menopause.
Reducerer stress og kronisk træthed.

B

Klovnen

Hav et godt underlag til udførelsen af stillingen. Sæt dig på
hælene. Placer hænderne fladt i gulvet foran dig med ca. hoftebredde afstand, 90 graders vinkel i albuerne. Placer hovedet,
så hænder og hoved tilsammen danner en trekant. Løft numsen. Begynd at gå lige så langsomt mod hænderne, sådan at
ryggen til sidst er nogenlunde lodret og du ikke kan komme
længere. Placer så knæene på hver sin albue. Bliv i stillingen så
længe det føles behageligt. Træk vejret frit. Gå ned på samme
måde, som du kom ind i stillingen.
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Klovnen
Mærk efter:
Føl ubesværetheden ved at stå i stillingen. Føl dig som klovnen, der morer sig.

Virkning:
Stillingen har nogenlunde samme effekter som hovedstand:
Kredsløbet i hele kroppen stimuleres.
Nervesystemet styrkes.
Bugmuskulaturen styrkes.
Væsker i huler og bihuler strømmer nedad.
Kirtler for indre sekretion bliver stimuleret (skjoldbruskkirtel, bugspytkirtel).
Giver energi og vitalitet.
Styrker lungerne.
Ubalancer og dårligdomme reduceres, f.eks.: Søvnløshed, nervøsitet, forkølelse, hjertebanken,
hovedpine, årekunder, nedsat kønsdrift.

B
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Hovedstand

Salamba Shirshasana

Hav et godt underlag til udførelsen af stillingen. Knæl foran tæppet eller den sammenlagte måtte. Sæde hviler på hæle. Fold hænderne og læg dem på gulvet. Albuer
i skulderbredde. Sæt hovedet på gulvet, så hele issen rører underlaget. Træk så de
foldede hænder ind mod hovedet, så lillefingeren ligger inde under kraniets runding.
Løft sædet, stræk knæene og tag små skridt på tåspidserne i retning af hovedet.
Ryggen rettes helt ud. Når du ikke kan komme længere, begynd langsomt og behersket at løfte benene. Sæt ikke af. En stærk bugmuskulatur bruges til at komme
behersket op. Stå nogle minutter. Og kom lige så langsomt og behersket ud af stilling, som du kom ind i den.

Hovedstand

Salamba Shirshasana

Mærk efter:
Hav opmærksomheden på toppen af hovedet. Føl dig helt centreret og hvilende.

Virkning:
Kredsløbet i hele kroppen stimuleres.
Nervesystemet styrkes.
Bugorganerne falder tilbage til deres oprindelige position.
Bugmuskulaturen styrkes.
Væsker i huler og bihuler strømmer nedad.
Kirtler for indre sekretion bliver stimuleret (skjoldbruskkirtel, bugspytkirtel).
Giver energi og vitalitet.
Revitaliserende især i ansigtet; modvirker rynker.
Styrker lungerne.
Ubalancer og dårligdomme reduceres, f.eks.: Søvnløshed, nervøsitet, forkølelse,
hjertebanken, hovedpine, årekunder, nedsat kønsdrift.
Beroliger hjerne og afhjælper stress og mild depression.

B

Træet

Vrksasana

Stil dig solidt på begge fødder, få en god rodfæstelse. Derefter, stil dig på ét ben. Der findes mange variationer af træet, her
er tre placeringer af hænder og fødder, som kan kombineres på tværs af variationer:
•

Placer foden ved anklen, lad tåen være i kontakt med jorden. Drej knæet udad. Placer hænderne i Namaste foran hjertet.

•

Placer foden på indersiden af underbenet. Drej knæet udad. Placer hænderne over hovedet – som grenene på et træ.

•
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Placer foden på indersiden af låret (måske skal du hjælpe benet derop), drej knæet udad. Fokuser på ikke at svaje i hoften
eller overstrække knæet. Hænderne placeres samlet over hovedet. Skuldrene forbliver afslappede nede.

Vigtigt i denne øvelse er at komme lige så roligt ud af den, som du går ind i den. Processen ind og ud er også del af selve
øvelsen.

Træet

Vrksasana

Mærk efter:
Oplev dig havende en dyb rodfæstelse – og at du spreder din krone bredt ud.
At du tillader dig at fylde og tage næring ind. Give, modtage, cirkulere.

Virkning:
Fremmer blodgennemstrømning i det nederste af benene og styrker benmuskulaturen generelt.
Gør holdningen bedre og mere graciøs.
Afsmitning til en større følelsesmæssig balance.

B

Ørnen

Garudasana

Armene: Stående, stræk armene ud foran dig, underarme og håndflader ind mod hinanden. Løft derefter din højre
albue over den venstre, og lad håndfladerne mødes, så godt som muligt. Løft albuerne op til skulderhøjde. Hold
skuldrene nede og tilbage.
Benene: Bøj benene sådan at du sidder på en imaginær stol, herfra forskyder du vægten over til højre fod og krydser
venstre ben over det højre. Før din fod rundt om din læg, tæt på anklen. Sørg for at holde dine knæ bøjet, samtidig
med at din overkrop er oprejst. Leg med at bøje dine knæ mere, så »stolen« bliver lavere og lavere. Det gør øvelsen
hårdere at udføre.
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Variation: Hvis det er for udfordrende at udføre øvelsen med arme og ben på samme tid, kan du samle hænderne
foran dig.

Ørnen

Garudasana

Mærk efter:
Mærk centreringen og balancen og hvordan du kan gøre dit åndedrag frit i en anstrengende position.

Virkning:
Øvelsen strækker og toner musklerne i benene.
Ryg og skuldres muskler samarbejder og holdningen bedres.
Balancen bedres.
Nervesystemet balanceres.
Koncentrationsevnen forbedres.

B

Et-benet balance

Stå med fødderne samlet, find en god balance.
Træk vejret ind og før begge arme over hovedet. Når du puster ud, bøjer du dig frem i hofterne, lader overkroppen med de forlængede
arme stræbe mod vandret, og løfter samtidig
det venstre ben så langt op mod vandret bag
dig. Arme krop og venstre ben udgør en lige
linje. Kig på hænderne, træk vejret så frit som
muligt. Gå langsomt tilbage til udgangsposition
efter 3-5 åndedrag. Stå et øjeblik og mærk
forskellen på de to sider, inden du udfører til
den anden side.
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Ekapadasana

Et-benet balance

Ekapadasana

Mærk efter:
Hara, energipunktet lige under navlen er centrum for kroppens T-form. Det er i dette punkt, at balancen ligger.
Kig altid fremefter fra et fokuseret nu-punkt.

Virkning:
Styrker fødder, ankler, benene
Strækker og styrker rygsøjlen
Fremmer balanceevnen
Styrker hjernens koordinationsevne
Giver energi

B

Danseren

Dandayamana Dhanurasana

Find et punkt og fokuser øjnene derpå. Læg vægten på din
højre fod, løft din fod op imod dine baller, og hold fast med din
venstre hånd på indersiden, lidt over din venstre ankel. Med
din højre arm strakt opad, bøj dig fremover fra taljen, pres dit
venstre ben bagud, så langt som det føles godt. Bliv her i nogle
åndedræt og kom lige så langsomt ud af positionen, som du
kom ind i den. Gentag til den anden side.
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Danseren

Dandayamana Dhanurasana

Mærk efter:
Mærk balancen og en ubesværet styrke, selvom du står i en uvant stilling, hvor du skal bruge muskler.
Føl dig graciøs.

Virkning:
Alle muskler i ben samarbejder og styrkes.
Ryg, især nedre lænd styrkes.
Forsiden af kroppen strækkes.
Nervesystemet balances.
Koncentration og balance forbedres.
Toksiner udrenses.
Fordøjelsessystem stimuleres.

B

Halvmånen

Ardha Chandrasana

Stå på det højre ben, foden fremefter. Mærk en god brug af
hele fodens flade. Bøj dig til siden og sæt højre arm lodret i
gulvet, evt. med en klods under, så du kan have flest mulige
90 graders vinkler i kroppen. Stræk det venstre ben op i en
90 graders vinkel, foden flekset. Stræk venstre arm lodret mod
loftet. Gør dit bryst bredt, spred vingerne ud. Træk vejret dybt
og regelmæssigt.
Kan du ikke holde balancen fritstående, så stil dig med ryggen
op ad væggen.
Udfør øvelsen til modsat side.
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Halvmånen

Ardha Chandrasana

Mærk efter:
Du kan stå så lodret på dine knogler, at du føler du kan flyve. Om end ikke andet, drøm det et øjeblik. Slip
kontrollen, den er alligevel en illusion. Øvelsen opleves som at give en tyngekraft-omvending. Dit felt udvides.

Virkning:
Alle muskler i ben samarbejder og styrkes.
Ryg strækkes og styrkes.
Forsiden af kroppen strækkes.
Forside-bagside balancen koordineres.
Nervesystemet balanceres.
Modvirker: Træthed. Nervøsitet. Dårlig fordøjelse. Menstruationssmerter.

