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Yogaprogram til mindfulnesstræning.

Venepumpe
Sid med ryggen ret og benene strakt frem foran dig. 
Flet fingrene under højre lår lige bag knæet. 
Bøj benet så tæt ind til kroppen som muligt, bøj foden opad og hold 
hælen få centimeter over gulvet. 
Stræk benet og stræk foden. 
Fortsæt med at bøje og strække på denne måde. 
Lad hælene bevæge sig lige over gulvet uden at røre og uden at komme 
højt op. Efter ti til tolv gange skift til den anden side. 

Sommerfugl
Sid med fodsålerne mod hinanden og knæene ud til siden. 
Flet fingrene omkring fødderne og træk dem så tæt ind til kroppen 
som muligt. 
Ret ryggen. 
Vip op og ned med knæene på en blid, løs måde.

Vuggen
Læg højre fod op i venstre albue, bøj højre albue rundt om højre knæ 
og flet fingrene langs skinnebenet. Venstre ben er strakt og ryggen ret. 
Træk højre ben ind til kroppen med underbenet i brysthøjde. Drej let 
fra side til side. 

Dynamisk Rygradsdrejning
Sid med benene strakt og spredt langt ud til siderne, ryggen ret og armene strakt ud til siderne med hånd-
fladerne fremad. Bøj dig frem og drej kroppen, så venstre hånd kommer så langt frem mod højre fod som 
muligt. Rør der, hvor du kan nå til. Højre arm strækkes bagud og hovedet drejes, så du kikker efter højre 
hånd. Hold nakke og ryg så ret som muligt. Fortsæt til modsatte side.

Diamantstilling
Sæt dig på underbenene, så enden hviler på hælene. Lad storetæerne 
røre eller krydse hinanden og lad hælene være drejet ud til siden, så 
fødderne danner en skål, enden hviler i (så godt som muligt).



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 skul-
derleddet. Lav ti til tolv runder – først den ene vej, så den anden.

Hovedrulning
Lad hovedet hænge ned mod først den ene skulder (øret ned mod skulderen), så den anden – næsen peger 
stadig lige frem. Hold ryggen ret og undgå at løfte skuldrene. Gør det nogle gange til hver side – stille og 
roligt. 
Sid med hovedet ret. Drej det og kik så langt tilbage over højre skulder som muligt. Drej ikke kroppen med. 
Drej så til venstre side og fortsæt nogle gange til hver side.
Hold ryggen ret og lad hovedet hænge ned mod brystet. Vip det bagover og lad det hænge løst bagud – lad 
bare munden stå åben. Fortsæt frem og tilbage nogle gange.
Hold ryggen ret og lad hovedet hænge ned mod brystet. Lad det så rulle ud over højre skulder, hele vejen 
bagud, hen over venstre skulder, ned foran igen og fortsæt rundt nogle gange. Gør det derefter den anden 
vej rundt. Giv dig god tid og sørg for at komme hele vejen rundt. Pres ikke hovedet rundt, men lad dets egen 
vægt gøre arbejdet. Lad skuldrene være afspændt og hold ryggen ret. Gør dig umage for også at komme 
igennem de områder, hvor der er spændinger og ømhed. 

Katten
Stå på alle fire – hænder og knæ. Skyd ryg og kik ind mod navlen. På en indånding svaj i ryggen, bøj hovedet 
så langt tilbage som muligt og kik opad. Skyd igen ryg og kik ind mod navlen imens du ånder ud. Fortsæt i 
takt med åndedrættet. Lad åndedrættet bestemme hastigheden, ånd helt ind og ud og giv dig god tid.



Universalstilling
Lig på ryggen med benene samlede. Sæt højre fod oven på venstre 
knæ, venstre hånd på højre knæ og drej hele kroppen over til venstre 
side så højre knæ rører ved gulvet. Hold venstre ben strakt. Stræk nu 
højre arm skråt op bag kroppen, drej hovedet og kik efter hånden. Lad 
armen synke så langt ned mod gulvet som den kan komme; men hold 
dog stadig knæet i gulvet. 
Luk øjnene og fokuser på det naturlige åndedræt. Oplev en følelse af 
afspænding på hver eneste udånding og lad på den måde åndedrættet 
bære dig ind i stillingen. Fortsæt samme øvelse til modsatte side. 

Skulderstilling
Lig på ryggen, sæt fødderne i gulvet så tæt ved enden som muligt og 
tag fat i anklerne (hvis du ikke kan nå anklerne, hold i buksekanten eller 
lignende). 
På en indånding løft enden og ryggen så højt op fra gulvet som muligt. 
Hold stillingen så længe du kan holde vejret og hold vejret lidt længere 
end du regner med du kan. 
Kom ned på udåndingen.

Pawanmuktasana
Lig på ryggen. Ånd ind imens du bøjer højre ben op til maven og flet fingrene omkring knæet. 
På en udånding løft hovedet op til knæet – så tæt som muligt. Hold vejret ude, slip knæet, læg dig ned og ret 
benet ud.
Gentag med venstre ben og derefter med begge ben. 
Dette er én runde. Fortsæt uden pauser og lav 3 runder.

Den bedste stilling
Lig på maven med hovedet på højre side og fødderne lidt fra hinanden. 
Flet fingrene og læg dem over hovedet, så venstre håndflade dækker 
venstre øre. 
Albuerne ud til siderne. 
Efter nogle minutter læg hovedet til den anden side.
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