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Gjør det du kan
Er det noe du ikke kan gjøre eller får til, så la det være. Ellers gjør du øvelsene 
så godt du kan. Du skal ikke presse kroppen, men samarbeide med den.   
Etterhvert som du gjør yogaøvelser, vil kroppen bli smidigere. De øvelsene 
du til å begynne med kanskje syntes var vanskelige, blir lettere å gjøre. Det 
gjelder både de fysiske øvelsene og pusteøvelsene. Er du i tvil om hvordan en 
øvelse skal gjøres, kan du se et bilde av øvelsen på plakaten her i heftet.
Forstyrrelser
Det er en fordel at det er fred og ro omkring deg mens du gjør yoga. Men er 
det ikke mulig, så gjør yoga likevel.
Liggestilling ved avspenning
Til avspenning kan du enten ligge på ryggen eller på siden. Bruk gjerne puter 
til å støtte opp under kroppen og ha eventuelt et teppe over deg. Det viktigste 
er at du ligger godt. Du kan også gjøre avspenning sittende,  for eksempel når 
du reiser med buss eller tog, eller når du sitter og venter et sted.
Praktiser også uten instruksjon
Du blir etter hvert så kjent med programmet at du også kan gjøre det uten 
instruksjonene på CD’en. Det kan være fint å variere rytmen i programmet, 
slik at du av og til gjør et forløp ganske lett og kort, mens du andre ganger gir 
deg bedre tid til hver øvelse og kanskje gjentar samme øvelse flere ganger. Det 
er fint å veksle mellom å gjøre programmet etter instruksjonen på CD’en og 
gjøre det på egen hånd.

Bruk hele programmet eller velg ut deler av det
Yogaprogrammet starter med en innledende avspenning hvor du faller til ro. 
Deretter følger en serie med kroppsøvelser, bekkenbunnsøvelser, pusteøvelser 
og til slutt en litt grundigere avspenning. CD’en er delt inn i nummererte av-
snitt, slik at du også kan velge deler av programmet. En dag vil du kanskje bare 
gjøre avspenning, pusteøvelser og bekkenbunnsøvelser. En annen dag gjør du 
innledende avspenning, kroppsøvelser og den grundigere avspenningen. Du 
kan innstille CD-spilleren til det programmet du vil gjøre, eller du bruker 
fjernkontrollen til å velge neste øvelse. Av og til vil du sikkert gjøre hele forlø-
pet som er på en time og et kvarter. Det viktigste er at du får gjort noe.
Yogautstyr
Underlaget du bruker til å gjøre yoga på, bør være noenlunde fast, men ikke 
altfor hardt. Du kan bruke en tynn bomullsmadrass, et tykt sammenfoldet 
pledd, en «sticky-mat» eller et liggeunderlag. Klærne du gjør yoga i, må være 
løstsittende eller myke så de ikke hemmer bevegelsene. Når du har spist et 
større måltid, bør du vente ca to timer før du gjør yoga. Det er fint å gjøre 
yoga i frisk luft, men du bør unngå trekk og kulde.

Yogaprosess AS
Vi har drevet kurs i yoga og meditasjon i Oslo og helge- og feriekurs mange 
andre steder i Norge siden 1976. Virksomheten med ukentlige kurs ble av-
viklet i 2008. Siden 1993 har Peo og Parvati tilbudt Norges mest omfattende 
yogalærerutdannelse.
  Yogaprosess AS produserer og selger også Nesehorn/Rhino Horn (til nese-
skylling) i store deler av verden.

Andre yoga-CD’er
Har du lyst til å arbeide grundigere med avspenningsteknikker, har vi laget 
en avspennings-CD der Peo gir: «Instruksjon i tre avspenninger» (YOPP CD3).
 Vi har laget to andre CD’er med instruksjon i yoga: «Yoga for kropp og sinn» 
(YOPP CD1) med et variert program for nybegynnere og «Det klassiske yoga-
programmet» (YOPP CD4) med yogaens klassiske serie av mer avanserte yoga-
stillinger.
 Vi har også laget en CD med instruksjon i tre versjoner av «Meditasjonen 
Indre Stillhet» (YOPP CD5).

Boken «Frihet i fødselen»
Parvati har sammen med yogalærer Leela G. Hansen skrevet en bok om yoga 
for gravide: «Frihet i fødselen – Yoga for deg og ditt ufødte barn». Den er et fint 
supplement til CD’en og kan bestilles fra Yogaprosess AS, Ruseløkkveien 50, 
0251 Oslo, tlf 22 83 22 48, faks 22 83 25 75, www.yogaprosess.com.
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Parvati Kari Farestveit
Parvati er født i 1951 på Voss. Har jobbet som fysioterapeut i Tyskland, Sveits 
og Norge – blant annet med tradisjonelle fødselsforberedende kurs. Fra 1980 
har hun jobbet som fulltids yogalærer. 
 Parvati har sammen med yogalærer Leela G. Hansen skrevet bok om yoga 
for gravide: «Frihet i fødselen – Yoga for deg og ditt ufødte 
barn» og har opparbeidet en unik kompetanse i yogaun-
dervisning for gravide. Hennes kurs anbefales i stor 
utstrekning av jordmødre, leger og annet helsepersonell 
på helsestasjoner og fødeavdelinger. Parvati holder semi-
narer og foredrag for helsepersonale om yoga for gravide 
og videreutdanner andre yogalærere innen dette spesi-
alfeltet. Har selv født to barn. Sammen med Per Peo 
Olsen driver hun Yogaskolen i Oslo og Yogalærerskolen 
i Norge.

CD-produksjonen
Parvati K. Farestveit har skrevet og inntalt instruksjonene til yogaprogrammet og skrevet teksten til 
dette heftet. Inntalt og mixed til DAT i Dream Machine i København november 1995 med Henning 
Olsen som tekniker. Mastering ved Masterhuset i Oslo mars 1996 med Mikkel Schille som tekniker. Foto 
side 1 og plakat ved Sigurd Parmann. Portrettfoto ved Kjersti Gjems Vangberg. Forside og grafisk design 
ved Jon Otterbeck A/S. Skanning av bilder og grafisk oppdatering ved 2. utgave ved Bjarke Jørgensen. 
Repro, trykk og CD-produksjon ved Dicentia, Danmark.
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 1. Introduksjon  2:20
 2. Innledende avspenning  9:14
 3. Trekantstillingen  2:13
 4. Dobbeltvinkelen  3:17
 5. Firfotstillingen  2:57
 6. Naturstillingen  0:51
 7. Hogging  0:51
 8. Sommerfuglen  2:32
 9. Skulderstillingen  3:02
 10. Universalstillingen  3:32
 11. Katten  1:33
 12. Haren  3:15
 13. Om bekkenbunnsøvelser  0:17
 14. Hoppa  2:21
 15. Tordenkilen  1:52
 16. Rotlåsen  2:43
 17. Meditativ pust  7:01
 18. Pesepust  5:09
 19. Avsluttende avspenning  15:43

Yoga for gravide
Yoga øker velværet under svang-
erskapet. Øvelsene myker opp, 
avspenner, avlaster og styrker 
kroppen. Men først og fremst 
styrker yoga følelsen av at man 
henger sammen – fra topp til 
tå og fra innerst til ytterst. Den 
gravide får bedre kontakt med 
kroppen og pusten og med det 
ufødte barnet. Hun oppdager 
at det ikke gjelder å ha kontroll 
over fødselen, men at hun kan 
samarbeide, følge prosessene 
og gi seg hen til fødselens egen 
rytme. Gravide som har fulgt 
Parvatis yogaopplegg for gravide 
får ofte skryt av jord mødrene 
for hvor flinke de er til å takle 
fødselen. Fødselen blir en mer 
positiv opplevelse.

Parvati
CD’en er produsert av og distribueres av 

Ruseløkkveien 50 • 0251 Oslo
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YOGA FOR GRAVIDE
1. Introduksjon
Den trenger du bare å høre de 
første par gangene.

2. Innledende avspenning
Du får mer ut av et yogaprogram ved å  
begynne med å falle til ro i 3-10 minutter.

3. Trekantstillingen
Bøy bare så langt ned som 
du kan, ned til leggen, 
ankelen eller foten. Når 
du helt ned til foten, skal 
du ikke bøye lenger ned. 
Armen er strak og du vrir 
kroppen så langt
rundt du kan. 
Husk at pust
og bevegelse
følger 
hverandre.

4. Dobbeltvinkelen
Du får armene høyere 
opp om du skyver brys-
tet frem mens du folder 
hendene bak ryggen. Dra 
armene fremover eller la  
 dem henge  
  tungt ned.

5. Firfot- 
stillingen
Når du står i 
stillingen, kan du 
enten legge vekt 
på å gjøre ryggen 
så lang som mulig 
– eller å løfte 
hodet så langt opp 
du kan.

6. Naturstillingen
Sitt i denne stillingen så ofte 
du kan – eventuelt med støtte 
mot en vegg.

7. Hogging
Med en rask bevegelse hogger 
du armene oppover hodet og ser 
opp så ryggen strekkes. Før ar-
mene ned mellom bena igjen og 
gjenta hogge-bevegelsen oppover 
hodet – opp og ned i en relativ 
rask rytme.

8. Sommerfuglen
Hold ryggen så rett 
som mulig og vipp 
knærne og lårene lett 
opp og ned. Du kan 
eventuelt sitte på en 
liten pute.

9. Skulderstillingen
Pust først inn, gå så opp i stillingen på utpust og pust 
normalt i stillingen (sirka 1 minutt). Gå rolig ned på 
utpust. En viktig øvelse – også etter fødselen.

10. Universalstilling
La kroppen synke lenger og lenger inn i stillingen. Strekker 
det mye eller er det litt vondt, kan du undersøke nærmere 
hvordan det strekker i kroppen eller er vondt. Da vil spen-
ningen eller smerten ofte slippe etter en kort stund. 11. Katten

Skyt rygg på utpust, svai på innpust. Gjør så store beve-
gelser som mulig. Rolige, rytmiske bevegelser sammen 
med pusten.

12. Haren eller Frosken
Ligg i Haren i 3-5 minutter med konsentrasjon på 
magen. Er det vondt for deg å bøye så langt ned, kan 
du i stedet støtte haken i hendene med albuene på 
gulvet. Etterpå sitter du opp med lukkede øyne og 
opplever hele kroppen.

13. Om bekkenbunnsøvelser
Øv gjerne bekkenbunnsøvelser i forskjellige stillinger 
– sittende, liggende eller på alle fire.
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14. Hoppa
Sammentrekning og 
avspenning av ende-
tarmsmuskelen
uten å spenne i  
ansiktet eller andre 
steder. Har en  
psykisk avspen-
nende virkning.

15. Tordenkilen
Sammentrekning og av-
spenning av musklene  
ved urinveisåpningen og 
klitoris, eventuelt også 
musklene omkring skje-
den, men uten å spenne 
i magen eller i endetar-
men – om du får det til.

16. Rotlåsen
Den store sammentrekningen av hele bekken-
bunnen: både endetarmen, skjeden og omkring 
urinveisåpningen og klitoris. Du holder sammen-
trekningen en stund – og slapper deretter av før du 
gjentar øvelsen.

17. Meditativ pust
Med litt øvelse blir meditativ pust veldig avspennende og gir mye 
energi. Du frembringer en lyd i halsen helt lik den du bruker til å 
hviske med. Husk pause etter innpust og pause etter utpust.

18. Pesepust
Den lærer du ved å lytte godt til 
forklaringen og demonstrasjonen 
på CD’en. Det er viktig å øve på 
pesepusten.

19. Avsluttende avspenning
Legg deg godt til rette og nyt avspenningen ved å 
følge instruksjonen. Du kan gjerne ligge på siden.
Vil du arbeide grundigere med avspenning, kan du bruke CDén 
«Instruksjon i tre avspenninger».


