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Sahvasana
Start med at lægge dig på ryggen, afslappet, 
med let spredte ben og armene ned langs 
kroppens sider. Lig helt stille. 
Mærk kroppens tyngde mod underlaget og 
mærk at kroppen trækker vejret.

Bøj og stræk tæerne
Bøj tæerne helt sammen og stræk dernæst 
tæerne, så tæerne spredes fra hinanden.

Bøj og stræk i fødderne
Bøj vristen og mærk 
muskelspændingen op langs 
skinnebenet. Stræk dernæst vristen og 
mærk spændingen i lægmusklen.

Cirkelbevægelse med fødderne
Før storetåen på begge fødder sammen og 
fortsat rundt i en cirkel, så fødderne bevæger 
sig i hver sin retning. Fortsæt dernæst i 
modsatte retning.



Knyt og spred fingrene
Med albuerne i gulvet og fingerspidserne 
pegende mod loftet - knyt hænderne således at 
fingrene griber om tommelfingeren. Spred 
dernæst fingrene og mærk hvordan huden 
imellem fingrene strækker sig.

Samle og sprede fingrene
Med albuerne i gulvet og fingrene strakt mod 
loftet, henholdsvis saml og spred fingrene.

Bøj og stræk håndleddene
Bøj nu i håndleddet så håndryggen peger  mod 
loftet (fingrene mod fødderne) og skift 
dernæst så håndfladen peger mod loftet.

Bøj og stræk håndleddene
Som ovenstående, men med knyttede hænder 
omkring tommelfinger. Obs disse bevægelser 
er små, men prøv at få din opmærksomhed helt 
ud i fingerspidserne og lav ikke øvelserne 
hurtigere end at du med din opmærksomhed 
kan følge med i hele bevægelsen. Dette gælder 
alle øvelserne i dette program.



Rygdrejning
Placer armene ud til siden, bøj tæerne bagover og 
placer hælen på venstre fod oven på tæerne af 
højre fod. Drej nu underkroppen mod højre side, så 
tæerne på venstre fod peger i retning af gulvet, 
samtidig med at du kigger over venstre skulder. 
Vend tilbage mod midten og med fødderne i 
samme stilling, drej nu mod venstre. Find et tempo 
som føles naturligt. Skift til modsatte side.

Diamantstilling
Sæt dig på underbenene, så enden hviler på hælene. 
Lad storetæerne røre ved hinanden og lad hælene 
være drejet ud til siden, så fødderne danner en skål, 
enden hviler i.

Bøj og stræk albuer I
Stræk armene vandret ud 
foran kroppen med 
håndfladerne opad. Bøj 
dernæst armene, så 
fingerspidserne rører 
skuldrene.  Fortsæt nogle 
gange.

Bøj og stræk albuer II 
Stræk armene vandret ud 
til siderne med 
håndfladerne opad og bøj 
dernæst armene så 
fingerspidserne rører 
skuldrene. Fortsæt nogle 
gange.



Skulderrulning
Sæt fingerspidserne på 
skuldrene og lad albuerne 
mødes foran kroppen. Før dem 
samlet op forbi ansigtet, tæt 
forbi hovedet, så langt bagud 
som muligt og frem foran igen. 
Sørg for at komme hele vejen 
rundt i skulderleddet. 
Lav ti til tolv runder i begge 
retninger.

Hovedrulning
Lad hovedet hænge først ned mod den ene skulder, så den anden. Næsen peger lige frem. Gør 
det nogle gange til hver side, stille og roligt. 
Sid med nakken lige. Kig nu ud over den ene skulder, så langt du kan og dernæst ud over den 
anden.
Sid med ryggen ret og lad nu hovedet hænge mod brystet. Læg så hovedet bagover så du 
strækker halsen. Fortsæt frem og tilbage nogle gange.

Hold ryggen ret og lad hovedet hænge mod brystet. Lad det så rulle ud over højre skulder, hele 
vejen bagud, hen over venstre skulder, ned foran igen og forsæt rundt nogle gange. Derefter til 
modsatte side. Giv dig god tid og lad hovedets vægt gøre arbejdet. Vær varsom og lav 
bevægelsen ekstra langsomt igennem de steder, hvor der kan være ubehag og spændinger.



Haren
Sæt dig på underbenene, så enden hviler på hælene. På en indånding tag fat om venstre 
håndled bag ryggen. På en udånding læn forover, så brystet hviler mod lårene og panden hviler 
i gulvet, så næseryggen flugter med underlaget. Bliv liggende i denne hvilestilling et par 
minutter. 
Vær særligt opmærksom på det bløde og varme område omkring bugen og hvil i denne 
oplevelse. 

Katten
Stå på alle fire, på knæ og hænder. Skyd ryg og 
kig ind mod navlen. På en indånding svaj i 
ryggen, bøj hovedet tilbage og kig opad. Skyd 
ryg igen og kig ind mod navlen imens du ånder 
ud. 
Fortsæt i takt med åndedrættet og lad 
åndedrættet bestemme hastigheden, ånd helt 
ind og ud ved bugen og giv dig god tid.


