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Samvær med kroppen...
Kjære elev!
Vi vil med dette (og de øvrige små programmer) opp-
muntre deg til å fortsette med den yoga du har lært 
hos oss på Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole i 
Bergen. Her er et forslag til et kort program som du 
kan gjøre på 20-30 minutter. Fortsatt lykke til.

1  Kort avspenning. Før du går i gang med øvelsene skal du gi 
deg tid til å falle skikkelig til ro. - Du kan bruke den spontane 

pusten ved magen som en enkel avspenningsteknikk.

3 Buen. Kom opp i stillingen på en innånding -  hold stillingen 
så lang tid du kan holde pusten - kom ned på en utånding. 

Legg vekt på å strekke benene, slik at skuldrene trekkes bort fra 
brystet. Gjentas 3-5 ganger. Alternativt:  hold stillingen lang tid 
og pust normalt.

4 Dynamisk Plog. Ligg på ryggen. Sving 
benene opp over hodet og tærne i gul-

vet. Rull ned igjen. Gjentas 6-8 ganger. Til 
sist bli liggende med benene over hodet 2-5 
minutter og kjenn at kroppens stive partier 
gir seg litt etter litt. Langsom senk benene 
ned til gulvet og ligg et øyeblikk og opplev 
hele kroppen.

5 Kålorm. Ligg på magen. Albuene i gulvet under skuldrene. 
Armene på kryss, slik at hendene griper rundt overarmene. 

På utånding løft opp rumpen og skyv den bakover slik at brystet 
synker ned mot gulvet. Hold stillingen og pust normal.  2-5 x.

2  Ryggstrekk - variasjon. Sitt med strakte, spredte 
ben. På innånding strekk armene opp over hodet. 

På utånding grip fatt rundt høyre fot eller ankel og la 
kroppen henge mens du holder pusten ute. På inn-
ånding sitt opp med armene opp over hodet. På 
utånding ned til den andre siden. Innånding 
opp igjen og utånding hendene ned til 
begge føttene. Kroppen henger 
løst og tungt. Innånding sitt 
opp med armene opp over 
hodet, utånding hendene 
på knærne. Gjenta 4-6 
runder, til sist sitt 
en stund med en 
hånd ved hver fot 
og pust normalt.
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6 Klovn. Sitt på knærne med et mykt under-
lag foran. Plasser hendene ved siden av 

knærne med fingrene framover. Hodet i gulvet 
foran knærne, strekk benene og spasser frem-
over. Plasser knærne på overarmene og løft 
føttene opp. Stå 3-5 minutter. Som motstilling 
gjør

8 Den beste stilling. Ligg på magen. Fold hendene over øret, 
albuene ut til siden. Opplev kroppens kontakt med gulvet. 

Hver gang du glemmer deg bort i andre tanker, vend tilbake til 
kontaktflaten. Ligg 2-3 minutter. Gjentas til den andre siden.

9 Nadi Shodan trinn 1: 
Pust vekselvis inn ven-

stre nesebor, ut høyre, inn 
høyre og ut venstre. Det er 
1 runde. Gjør det langsomt, 
dypt og lydløst opp til 25 sam-
menhengende runder. Etterpå 
sitt et par minutter og opplev 
hele kroppen.

10 Dybdeavspenning. Legg deg godt til rette og nyt avspen-
ningen ved å følge instruksjonene på kassettbåndet/

CDen «Opplev Yoga Nidra» med Swami Janakananda. Side 1 
er en kort avspenning på ca. 20 minutter. Kassettbåndet/CDen 
inneholder også den lange, dype Yoga Nidra på ca. 45 minutter. 
- Den kan du gjøre de dagene du vil være riktig vennlig med 
deg selv!

For ytterligere veiledning og til inspi-
rasjon kan vi anbefale boken: «Yoga, tan-

tra og meditasjon i min hverdagen» av Swami 
Janakananda (Bindu Forlag), CDen «Oplev Yoga 

Nidra» (Bindu Forlag) og en NoseBuddy neseskyllings-
kanne. Dette er å få  kjøpt på skolen eller i vår nettbutikk. 

Videre har vi forskjellige fortsetterkurs i Bergen og på Ask kurs-
senter på Askøy.

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med Bjarke 
eller Audhild.

7 Palme. Stå på føttene. På innånding strekk 
de foldede hender opp over hodet med 

håndflatene opp. Stå på tærne og strekk oppet-
ter. Ned på utånding. Stå stille litt med lukket 
øyne og opplev toppen av hodet.


