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Basic Sivananda yogatime 
 

 

Innledning 

Innledende avslapping - Savasana 

Innledende bønn 

Øyeøvelser 

Nakkeøvelser 

Avslapping mellom øvelsene - Savasana 

 

Pranayama (pusteøvelser) 

Pusteøvelse – magen 

Pusteøvelse – full yogapust  

Støtpust - Kapalabhati 

Alternativ nesepust – Anuloma Viloma 

 

Oppvarmingsøvelser 

Solhilsen – Surya Namaskar  

 

Enkel benløft 

Dobbel benløft 

 

Asanas (stødig posisjon) 

1)     Hodestående – Sirsasana  

2)     Skulderstående - Sarvangasana 

3)     Plog – Halasana 

4)     Fisk - Matsyasana 

5)     Sittende fremoverbøy – Paschimothanasana  

6)     Kobra - Bhujangasana 

7)     Gresshoppe - Salabhasana 

8)     Bue – Dhanurasana  

9)     Ryggvridning – Ardha matsyendrasana  

10a) Kråke – Kakasan 

10b) Påfugl - Mayurasana 

11)   Stående fremoverbøy – Pada hastasana 

12)   Triangel - Trikonasana 

 

Avslutning 

Avsluttende avslapping - Savasana 

Avsluttende bønn 
 

 

 
 

 

 

Sist endret: 22.10.2014 
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Yoga 

Yoga er en måte å bruke kroppen på som gjør deg sterk og smidig samtidig som du fokuserer 

innover og konsentrerer deg om å finne stillheten i deg selv.  

Yoga er en mange tusen år gammel indisk tradisjon og blir ofte oversatt med forene. Det 

finnes mange former for yoga, og hver enkelt må finne den formen som passer best for seg. 

Sivananda Yoga er en klassisk yogaform med rolige øvelser. Det er en fast serie med øvelser 

som er utgangspunktet for timene, men det er plass til hvilken som helst yogaøvelse innenfor 

denne rammen. Du vil lære en fin sekvens som du kan gjøre hjemme. Swami 

Vishnudevananda er grunnleggeren av Sivananda Yoga og TTC, Teachers Training Course. 

Han ble sendt til vesten i 1957 av sin lærer Swami Sivananda for å spre yoga til ”folket som 

venter”. 

Det er 5 grener innen Sivananda Yoga  
1) Fysiske øvelser - Asanas 

2) Pusteøvelser - Pranayama 

3) Avspenning - Savasana 

4) Kosthold - Vegetarisk bl. a. pga. fra Ahimsa - at vi skal leve ikke-voldelig 

5) Positiv tenking og meditasjon – Vedanta og Dhyana 

 

Yogapraksis 
 

An ounce of practice is worth tons of theory. Swami Sivananda. 

 

På grunnkurs i Sivananda Yoga vil du lære en serie yogaøvelser som du senere kan gjøre 

hjemme. En standard time inneholder avspenningsøvelser, pusteøvelser og 12 forskjellige 

klassiske yogastillinger (asanas). Sivananda har sentre i hele verden, og timene utføres på 

samme måte på alle sentrene. Fordelen med den faste serien er at det blir lett å lære en serie 

som du kan gjøre hjemme. Når du har gjennomført disse øvelsene vet du at kroppen har fått 

en god trening/avspenning. Timene er allikevel varierte fordi innenfor disse 12 øvelsene kan 

vi gjøre alle de andre yogaøvelsene. Videregående kurs vil inneholde mer avanserte eller 

andre stillinger, og stillingene vil holdes lengre. Mange stillinger har full virkning når de 

holdes i 3 minutter. 

 

Yoga er en måte å bruke kroppen på som gjør deg sterk og smidig samtidig som du 

fokuserer innover. Du vil kunne bli bedre kjent med kroppen din fordi du hele tiden blir 

minnet på at du skal kjenne etter hva som skjer i kroppen. Øvelsene gjøres rolig slik at du har 

full kontroll på alle musklene hele tiden. Da vil du oppnå mer jevn styrke i kroppen enn om 

du ”hopper” inn i øvelsene. 

 

Samtidig gjøres øvelsene så avslappet som mulig. Bare de høyst nødvendige musklene 

brukes, og musklene brukes ved at deler av musklene hele tiden slapper av. En statisk øvelse 

virker ikke statisk når du gjør den med oppmerksomhet og ved å puste godt.  
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Pusten er viktig i yoga. Du vil lære egne pusteøvelser, men alle yogaøvelser gjøres med fokus 

på pusten. Oppmerksomhet på pusten gir roligere pust.  

 

Det er lettere å være konsentrert og fokusert hvis du lukker øynene. 

 

Ryggsøylen har fokus i de fleste yogastillingene. En time vil inneholde fremoverbøy, 

bakoverbøy, sidebøy og vridning av ryggsøylen.  

 

Alle yogaøvelsene har virkninger på det fysiske, mentale og spirituelle plan, men jeg synes at 

det er viktigst at dere selv kjenner etter om det skjer noe i kroppen eller om det skjer andre 

forandringer i livet deres. Mange sier at de sover så godt etter at de har vært på yoga. 

 

Ved å gjøre samme øvelse om igjen og om igjen, vil du få aha-opplevelser der du forstår de 

forskjellige øvelsene bedre. Du kjenner en øvelse godt og vet hva du skal gjøre for å gå inn i 

stillingen. Når du er i stillingen kan du gjøre det med stor bevissthet. Du vil kjenne at øvelsen 

er god for kroppen din, du vil kjenne energien flyte, finne roen og stillheten i deg - kanskje du 

føler for en liten stund at du er ett med universet. En tilstand som det er flott å være i, og du 

glemmer tid og sted. 

 

Gjennom yoga vil du lære en teknikk som du vil kunne ta frem og bruke når du føler 

behov for å roe deg ned. Hvis du havner i en stresset situasjon kan du plutselig bli 

oppmerksom på at du nesten ikke puster. Da kan du stoppe opp og trekke pusten dypt noen 

ganger, og du vil antagelig føle deg roligere.  

 

Jeg har erfaring med at når livet føles tungt er det vanskelig å gjøre alt jeg vet at jeg kan 

gjøre for å få det bedre, men etter at jeg begynte med yoga og meditasjon vet jeg at nede-

turene blir kortere. Jeg har skaffet meg et grunnlag der det er lettere å komme opp igjen. Når 

jeg føler meg ok igjen tar jeg igjen fatt på yogapraksisen. 

 

Yoga kan gjøres av alle som har lyst til det. Øvelsene kan tilpasses deg. 

 

Vær åpen i sinnet og gjør yoga uten å ha noen forventninger. Prøv å overgi deg i hver enkelt 

øvelse. Gi slipp på stenglsene i kroppen. Utfør yoga med bevissthet, gå innover i kroppen.  

 

Begynn forsiktig når du starter med yoga. Det skal være godt å gjøre yoga. Det er ingen 

konkurranse i yoga. Det er det indre som teller. Gjør litt yoga hver dag hvis du har lyst til det. 

Litt er mye bedre enn ingen ting. Ikke ha så store forventninger til deg selv. Kroppen bygges 

gradvis opp. Øvelsene er bygd opp slik at du gjør øvelsen på det nivået du er i dag. Øvelsene 

gir effekt uansett. Etter en stund vil du oppdage at du kan gå videre i øvelsen. Du blir sterkere, 

mer smidig og får mer innsikt i deg selv. 

 

Jeg håper at du gjennom yoga vil kunne bli bedre kjent med kroppen din. Når du senere 

kommer i situasjoner der kroppen sier ifra at alt ikke er som det skal, kan du ta tak i 

problemene selv fordi du nå kjenner kroppen din bedre gjennom yogaøvelsene. Begynner 

ryggen å bli litt stiv kan du med en gang gjøre avspenningsøvelser og forskjellige 

yogaøvelser. I mange tilfeller vil dette gjøre at du blir bra igjen. Du vil selv vite når du kan 

ordne opp i det selv og når det er riktig å gå til lege eller andre som kan hjelpe deg til å bli 
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bra. Men veldig mye kan du antageligvis ordne opp i selv. Yoga er forebyggende, så det er 

ikke sikkert at du havner i så mange trasige situasjoner hvis du gjør yoga regelmessig. 

Mange synes at det er veldig vanskelig og unaturlig å legge seg ned på gulvet hjemme i stua 

og gjøre yoga, men prøv å sette av litt tid til deg selv, og kanskje føles det godt for deg. 

Tankene gjør oss stresset. Tanker som hva vi har gjort og hva vi skal gjøre. Gjennom yoga 

kan du øve deg i å være tilstede i nuet - bli ”one-pointed”. Gjennom yoga vil vi kunne 

kontrollere prana (energiene), sinnet og tankene. Vi vil kunne oppnå ro i sinnet, og komme 

bort fra det daglige stresset. 

Når du gjør fysiske yoga og pusteøvelser vil kroppen bli sterkere. Kroppen trenger å være ren 

og sterk for å få full utbytte av meditasjon, så vi kan godt si at fysikse yogaøvelser er en 

forberedelse til meditasjon. 

Alle som gjør yoga vil ha forskjellig utgangspunkt og forskjellig mål med sin yogapraksis. 

Noen ønsker å bli sterkere, noen vil bli mykere, andre ønsker å lære å puste mer 

hensiktsmessig, noen vil finne en høyere mening med livet. Hvorfor er vi her? Hvem er vi?  

 

Swami Sivananda (1887-1963) 
 

er indisk og opprinnelig lege. Han skrev over 200 bøker på engelsk for at de skulle nå så 

mange som mulig. Han traff sin læremester i en dag og ble fullstendig opplyst. Han vandret 

mye rundt og delte ut bøker og medisiner til de som trengte det. Han bygde opp et Ashram i 

Himalaya og hadde mange disipler. De fleste yogaskolene i Norge stammer fra Swami 

Sivananda, men de har gått via andre lærere som har utviklet sine metoder.  

 

Swami Sivananda hadde disse ordene som sin leveregel:  

Love, serve, give, purify, meditate and realize. 

 

 

Swami Vishnudevananda (1927-1983) 
 

er indisk og grunnleggeren av Sivananda Yoga og TTC, teachers training course. Han ble 

sendt til vesten i 1957 av sin lærer Swami Sivananda for å spre yoga til ”folket som venter”. 

Han hadde et enormt fredsbudskap. Han lærte og fly og slapp ut blomster for å symbolisere 

fred. Han fløy også over Berlinmuren, og kom fra det med livet i behold. 
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Line Gudahl 
 

Yogalærer, TTC, ATTC og Sadhana Intensive hos Sivananda i England og Frankrike. 

Har jobbet med avspenning og yoga siden 1996. 

Se mer på nettsiden www.bevegelse.net 
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Basic Sivananda Yogatime 

 

 

Innledende avslapping - Savasana 

 
 

Ligg på ryggen. Lukk øynene. Bena og armene litt ut til siden, håndflatene opp. 

Løft, spenn – slapp av:  

 Ben:   spenn og løft  

 Hofte/baken:  spenn og løft opp  

 Korsrygg:  presses ned 

 Brystet:  løftes opp 

 Armer:  løft og spenn 

 Skulder:  heves til ørene og senkes ned mot hoftene  

 Hodet:  rulles fra side til side 

 Ansikt:  lag et stygt ansikt, lag løveansikt (se opp mellom øyebrynene, åpne 

munnen og strekk tungen ned mot brystet samtidig som du puster ut) 

 

Pust inn 3-4 sek, pust ut 3-4 sek 

Ligg i 3-5 minutter 

 

Fysiske 

Får kroppen til å slappe av. Gi slipp på spenninger. 

 

Mentale 

Gi slipp på problemer og tanker du har hatt i løpet av dagen. 

Aksepter at tankene kommer og la de gå.  

Fortsett å konsentere deg om pusten. 

 

Psykiske 

Prana (energien) kan sirkulere fritt. 
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Sittestilling 

 
 

Når du gjør sitteøvelser er det best om du sitter mest mulig avslappet. Pass på at ryggen er 

rett, noe som er bra for energiflyten i ryggsøyla. Hoftene er avslappet, ryggen rett, hodet 

hviler på toppen av ryggsøyla, skuldrene er avslappet, hendene hviler på knærne/lårene. 

 

På gulvet med bena i kors: Sitt på pute for å få baken litt opp. Det gjør det enklere å slappe av. 

Tenk at knærne skal nærme seg gulvet. Denne stillingen sies å være den beste for energiflyten 

i kroppen under meditasjon og andre sitteøvelser.  

 

På gulvet - sitte på kne: Sitt på stor pute for å avlaste knærne. 

 

På stol: Hvis du ikke finner en god stilling på gulvet, sitter du på en stol. Sitt gjerne ytterst på 

stolen slik at ryggen blir rett (har du vondt i ryggen kan du selvfølgelig lene deg inntil 

stolryggen). 

 

Chin Mudra  

Hendene kan holdes i chin mudra: Tommel (eter) og pekefinger (ego) er sammen. Holder 

energien (prana) i kroppen og sentrerer energien til de øverste chakraene (hodet).  

 

 

Innledende bønn 
 

OM - OM - OM, Gajananam (Sanskrit sang), OM Shanti Shanti Shantii,  

Om Peace Peace Peace 

 

OM er universets urlyd. Hele kosmos virker i takt med OM.  

OM uttales AUM 

 

A: våken tilstand, det fysiske 

U: drøm, det mentale 

M: dyp søvn, det utenfor intellektet 

 

Sette stemningen i klassen. 

Lyd har vibrasjoner som virker på kroppen. 
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Øyeøvelser 
 

Sitt med rett rygg. Skuldrene er avslappet. Hendene hviler på lårene/knærne. Bare øynene skal 

røre seg. 

Se til: Siden – siden, opp – ned, skrå opp til høyre og ned tilvenstre og motsatt, sirkel begge 

veier (klokke) 

Armen rett ut foran deg. Se på tommel – se langt bort - se på tommel - se på nese 

Gni hender, dekk ansiktet med hendene ved å lage et hulrom mellom hendene og 

øynene/ansiktet 

 

 

Nakkeøvelser 
 

Sitt med rett rygg. Skuldrene er avslappet. Hendene hviler på lårene/knærne. Bare hodet skal 

røre seg. Helt lette bevegelser. Tenk at hodet ”flyter” på toppen av ryggsøyla. 

Bare hodet rører seg: Siden – siden, opp – ned, øret til skulder 

 

 

Avslapping mellom øvelsene - Savasana 
 

Ligg på ryggen med bena og armene litt ut til siden, håndflatene opp. 

Pust inn 3-4 sek, pust ut 3-4 sek 

 

Fokuser på pusten. Du registrerer tankene som kommer og sender de fort videre. 

Ting du har opplevd i dag eller det du skal gjøre senere – la det være. Du trenger ikke det nå. 

Registrer tankene og la de gå. 

 

Sjekk kroppen mentalt for spenninger. Hvis du finner spenninger – prøv å gi slipp på 

spenningene ved å bruke pusten.  

Innpust: pust inn i det spente området ved å bringe oksygen og energi (prana) til området.  

Utpust: pust ut litt av spenningen for hver utpust. 

 

Under en øvelse konsentreres prana (energi) om det punktet som øvelsen presser på. Under 

avslappingen mellom øvelsene flyter prana fritt i kroppen. 

Hjerteslagene roer seg. Melkesyre frigjøres fra musklene.  

Mental avslapping. 

Prana sirkulerer fritt. 

 

 

Pranayama - pusteøvelser 
 

Pusteøvelsene er fine for å finne roen i kroppen. Det å komme inn i seg selv. Det virker 

generelt rensende på respirasjonssystemet og åpnende på energibanene. Ved å puste godt ut 

vil du klare å puste ut mer karbondioksid enn vanlig, og det vil da bli plass til mer oksygen i 

blodet. Hele kroppen får mer oksygen. 
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Pusteøvelse – magen 
 

Ligg på ryggen, legg hendene på magen, pust inn – magen opp, pust ut – magen ned 

 

Sitte – det samme 

 

 

Pusteøvelse – full yogapust  
 

Ligg på ryggen, en hånd på magen, en hånd på brystet, pust inn – magen opp – brystet opp, 

pust ut – magen ned – brystet ned 

Sitte – det samme 

 

 

Støtpust - Kapalabhati 
 

Kapala: hode/skalle    Bhati: Skinne     

Gir et skinnende ansikt (helse og utstråling) ved regelmessig praksis. 

 

Sitt komfortabelt med rett rygg.  

Utpust: Du trekker sammen magemusklene og puster aktivt ut gjennom nesen. 

Innpust: Du slapper av i magemusklene og puster passivt inn (innpusten går av selg selv).  

Vær obs så du ikke begynner å hyperventilere. 

 

30-100 pumpinger (utpust), noen dype pust, fyll lungene ¾ fulle og holde pusten fra 30 til 90 

sekunder 

Ca. 3 runder 

 

Renser hele respirasjonssystemet. 

Øker lungekapasiteten. 

Bra for astma (ikke ved astmaanfall) 

Styrker respirasjonsmusklene. 

Masserer de indre organene. 

Bedre fordøyelse. 

Fjerner karbondioksid fra blodet, gir plass til enda mer oksygen. 

Økt oksygen til hjernen. 

Virker fornyende på sinnet. 

Stimulerer lagring av prana i solar plexus (melomgulvet). 

 

Ikke: Ved Astmaanfall, graviditet eller mageproblemer 

 

Alternativ: Magepust eller full yogapust. 
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Alternativ nesepust, vekselpust – Anuloma Viloma 
 

Vishnu Mudra 

Bøy peke- og langefinger. Hold tommel på høyre nesebor og lillefinger og ringfinger på 

venstre nesebor. 

Pekefinger (ego) skal bøyes ned for ikke å sende egoenergi til 3. øyet.  

 

Bruk høyre hånd. Begynn med å lukke høyre nesebor med høyre tommel. Pust ut. 

Pust inn venstre – lukk venstre nesebor med lille- og ringfinger, hold pusten – åpne høyre 

nesebor, pust ut høyre – pust inn høyre – lukk høyre nesebor med tommel, hold pusten – åpne 

venstre nesebor, pust ut venstre. Dette er en runde. Videre: pust inn venstre osv. 

 

Pust inn 4 - hold pusten 16 - pust ut 8 

 

De første gangene kan du holde pusten kortere. Når du blir godt trent kan du øke lengden på 

tellingen med forholdet 1 – 4 – 2, dvs. at neste steg er 5 – 20 – 10. 

 

4-5 runder. 

 

Lunger og respirasjonssystemet renses og styrkes. 

Balanserer hjernehemisfærene. 

Avfallsstoffer pustes ut fordi utpust er dobbelt så lang som innpust. 

Holde pusten: Trykket i lungene økes, gassutvekslingen økes. Når pusten er stille er også 

sinnet stille. 

Roe sinnet, rense nadiene, prana lagres og kontrolleres. 

Det psykiske systemet balanseres. 

Gjør kroppen lett og øynene skinnende. 

 

Dominant nesebor veksler ca. hver andre time. 

Høyre: varmt, sol, pingala 

Venstre: kaldt, måne, ida 
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Solhilsen – Surya Namaskar  

 
                        1                                                  2                                                3 

 
                       4        5                                                6 

 
                        7                                                  8                                                9 

 
                       10                                                  11                                             12 

 

6-12 runder. I en runde flytter du først høyre ben bak, så høyre ben frem. I neste runde flytter 

du venstre ben bak og venstre frem.  

 

Husk pusten.  

Pust inn før du begynner. Pust ut - samle hendene (1). Pust inn - strekk opp (2). Pust ut - bøy 

frem og ned (3). Pust inn - høyre ben bak, se opp (4). Hold pusten - push up stilling (5). Pust 

ut - ned (6). Pust inn - se opp (7). Pust ut - omvendt V (8). Pust inn - høyre ben frem, se opp 

(9). Pust ut - bena sammen, hodet til knærne (10). Pust inn - strekk opp (11). Pust ut - armene 

ned (12). Runden er slutt. Pust inn. Pust ut - samle hendene og en ny runde har begynt... 
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Strekker kroppen. Bruker hundrevis av muskler. 

Regulerer pusten. 

Fokuserer sinnet. 

Lader opp solar plexus. 

Stimulerer blodomløpet. 

 

 

Enkel benløft 

 
 

Ligg på ryggen. Løft annen hvert ben 90 grader. Husk korsryggen i gulvet og strake ben. 

Pust inn når benet løftes opp - tell til 3, pust ut når benet senkes - tell til 3. 

5 ganger på hvert ben. 

Siste gangen stopper du med benet i 90 grader. Hold rundt benet, press benet mot ansikt, det 

andre benet er strakt i gulvet, løft hodet mot benet. Gjenta med det andre benet. 

 

Styrker magen og  nederste del av ryggen (lumbar). 

 

Ikke: Ved graviditet 

 

Alternativ: Bøy det benet som er i gulvet. 

 

Dobbel benløft 

 
 

Ligg på ryggen, armer til siden eller under baken. Korsryggen i gulvet. Løft begge bena. 

Strake ben. Pust inn når benene løftes opp - tell til 3, pust ut når benene senkes - tell til 3. 

5 ganger - siste gangen teller du til 10 når du senker bena.    

 

Ikke: Ved graviditet 
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Delfin 

 
 

Forberedelse til hodestående. 

Sitt på kne. Legg armene i gulvet foran deg. Mål avstanden mellom albuene. Fold hendene. 

Stillingen er nesten som omvendt V, men med underarmene i gulvet. Gå sakte frem og tilbake 

på underarmene. La skuldrene lede bevegelsen. 

 

 

1) Hodestående – Sirsasana   

 
 

Start med å sitte på kne. 

1) Mål ut avstanden mellom albuene  

2) Fold hendene 

3) Hodet i hendene 

4) Gå mot hodet 

5) Løft ett og ett ben - bøyde ben - løft begge bena 

6) Stå på hodet med bøyde ben  

7) Bøyde ben, men knærne mot taket, rett ut hofta 

8) Strekk bena og stå så lenge du har lyst! 

 

Bruk den tiden du trenger. Gå til neste steg når du er komfortabel der du er. Husk helt rolige 

bevegelser. Og husk: Du kan fint gjøre yoga uten å gjøre hodestående! 

 

Blodets tilbakestrømning til hjertet. 

Oskygen til hjernen (ryggmargen og det sympatiske nervesysteme), og det påvirker resten av 

kroppen. 

Avlasting for hjertet. Hjertet trenger bare å pumpe blod til bena. Tyngdekraften får blodet 

tilbake. 

 

Ikke: Høyt blodtrykk, nakkeskader, øyesykdom, gravid > 4. mnd, hodepine, veldig forkjølet. 
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2) Skulderstående - Sarvangasana 

 
 

Ligg på ryggen. Løft bena. Hjelp til med hendene og strekk opp kroppen. Bena mot taket. 

Hold deg oppe ved hjelp av hendene. Slapp av i bena så mye som mulig. Rull ned virvel for 

virvel. 

 

Halschakra.  

Skjoldbruskkjertelen. 

Blodets tilbakestrømning til hjertet. 

 

Fysiske 

Halsen - Thyroid-hormonet – kroppens stoffskifte og varmeproduksjon, vokse og utvikling av 

kroppen, kontrollerer hjertefrekvensen, blodtrykket, proteinsyntesen for å bygge opp muskler,  

Blodsirkulasjonen, tilbakestrømningen til hjertet. 

Jalandhara Bandha – regulerer hjertet, reduserer høyt blodtrykk, saktner pusten 

Blodstrømmen til hodet blir redusert – godt for hodepine 

Sentraliserer blodtilførselen til ryggraden – strekker ryggraden 

Blodsirkulasjonen øker – det venøse blodet blir hjulpet tilbake 

Dyp pust med magen 

Massasje til hjertet og lungeregionen 

Eliminerer  giftstoffer fra kroppen 

Mageproblemer blir borte 

Regulerer også parathyroid-kjertelen – kalsiumnivået i blodet, ubalanse kan gi 

krampe/stivhet, overaktiv parathyroid – nyreproblemer, bensykdommer eller svakhet i 

muskulaturen. 

Halsområdet er styrket 

Skuldermuskler og thorakaldelen blir styrket 

Skulderstående hjelper med å holde en fin figur og myk hud. 

 

Mentale 

Uavhengighet og selvkontroll. Kurerer insomnia og depresjon. 

 

Prana 

Energien konsentrerer seg om halschakraet. 

 

Ikke: Nakkeproblemer, gravide (halv skulderstående). 

 

Gravide:  Halv skulderstående. 

 



SIVANANDA YOGA 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Line Gudahl, Tlf. 951 90 256, Org.nr: 985 962 057,  

E-post: linegudahl@hotmail.com, Internett: www.bevegelse.net 

- 16 - 

 

3) Plog – halasana 

 
 

Fra skulderstående. 

Ett og ett ben ned til gulvet. Det andre benet står igjen rett opp. 

Begge bena til gulvet. Armene strekkes ut og hendene foldes. 

 

Hele ryggen strekkes.  

Øker fleksibiliteten i nakke og rygg. 

Reduserer aldringstendensen. 

Spenninger fra cervikaldelen slipper taket. 

Styrker musklene i rygg, skulder og armer. 

Indre organer masseres. 

Nyrer og blære styrkes. 

Insomnia forsvinner. 

Prana konsentreres i cervicaldelen.  

Blir aldri lat. 

Sinnet blir klart og rolig. 

 

Ikke: Gravide, nakkeproblemer, ved kyfose (kuppelrygg). 

 

 

Bru 

 
 

Ligg på ryggen. Bøy bena. Føttene har hoftebreddes avstand. Løft hofte og rygg, en og en 

virvel. Stå. Rull ned en og en virvel. 
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4) Fisk - Matsyasana 

 
 

Ligg, strake, samlede og avslappende ben. Skuldrene presses mot hverandre, strake armer og 

hendene under ryggen/baken. Press armene ned, bøy armene, løft brystet. Hodet bakover. 

Hodet er i gulvet med 10 % av vekten, resten av tyngden på armene. PUST godt. 

 

Åpner brystet, hjerte- og halschakraet. 

Lettere å puste. Dyp pust. 

Fjerner stivhet fra ryggen. 

Prana i nakke. 

Følelser og stress reguleres. 

Motstrekk til daglig fremoverbøyd tilstand. 

 

 

5) Sittende fremoverbøy – Paschimothanasana  

 
 

Sitt med strake ben, strekk armene opp, se på hendene, strekk frem, slapp av, pust. 

 

Strekker hele kroppen. 

Holder ryggraden elastisk.  

Sener mobiliseres.  

Indre organer stimuleres og masseres.  

Nervesystemet styrkes. 

Forever young. 

Bukspyttkjertelen  reguleres. 

Sinnet roes. 
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Skråplan  

 
 

Sitt med  strake ben, strekk armene opp, sett hendene ned bak deg, fingrene peker fra 

kroppen, knip baken og løft strak kropp samtidig som hodet går bakover. Pust et par ganger 

og gå ned. 

  

Motøvelse til fremoverbøy. 

Fin bakoverstrekk for hele kroppen. 

Øker blodsirkulasjonen. 

Styrker og øker fleksibiliteten i skuldre, armer og hofte. 

Balanse og muskelkoordinering. 

 

Hvilestilling på magen 

 
 

 

6) Kobra - Bhujangasana 

 
Ligg på magen. Bena sammen. Hendene i gulvet under skuldrene. Fingertuppene på linje med 

skuldrene. Albuen presses mot hverandre. Haka sklir langs gulvet. Løft hodet og øverste del 

av ryggen. Skuldrene er nede. Løft hendene for å se at minst mulig tyngde er på hendene. 

Press litt med hendene for å komme litt lenger opp. Tenk at du skal rulle hodet og ryggen 

bakover. 
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Fleksibilitet i nederste del av ryggen. 

Masserer indre organer. 

Fleksibilitet i ryggsøyla - bakoverbøy. 

Virker foryngrende og øker blodtilførselen til spinalnerven. 

Alle virvlene dyttes bakover. 

Masserer ryggmusklene. 

 

Ikke: Gravide. 

 

Gravide: Stående kobra. Stå med bena litt fra hverandre. Fold hendene bak ryggen. Se opp. 

Press armene og hendene ned. Gir bakoverbøy i øverste del av ryggen. 

 

 

7) Gresshoppe - Salabhasana 

 
 

Ligg på magen. Strake armer under kroppen. Fold hendene. Haka i gulvet. 

Løft annen hvert ben, på innpust. 

Løft begge bena på innpust. 

 

Øker presset på magen, regulerer tarmene. 

Alle indre organer masseres. 

Styrker armene. 

Rygg- og skuldermuskler styrkes. 

 

Ikke: Gravide. 

 

Gravide: Katten. Stå på alle fire. Se opp og ryggen svaier. Se ned og ryggen krummer. 

 

 

8) Bue – Dhanurasana  

 



SIVANANDA YOGA 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Line Gudahl, Tlf. 951 90 256, Org.nr: 985 962 057,  

E-post: linegudahl@hotmail.com, Internett: www.bevegelse.net 

- 20 - 

Ligg på magen. Panna i gulvet.  Bøy bena. Hold hendene rundt anklene. Løft ben og 

overkropp til en fin bue. Bruk bena til å presse ben og armer opp, se opp. 

 

Full bakoverbøying til hele ryggraden (kobra + gresshoppe). 

Interne organer masseres, reduserer fett. 

Fin for diabetes fordi bukspyttkjertelen masseres. 

Dyp massasje av ryggmusklene. 

 

Ikke: Gravide. 

 

Gravide: Diamantstilling. Sitt på kne med bena litt fra hverandre. Albuene i gulvet. Haka i 

hendene. 

 

  

9) Halv spinal tvist – Aardha matsyendrasana  

 
 

Start med å sitte med bena rett foran deg. Høyre ben krysser venstre. Høyre arm strekkes opp. 

Strekk ryggen. Begge rumpeballene i gulvet. Sett høyre hånd i gulvet bak ryggen, 

fingertuppene peker fra deg. Venstre arm strekkes opp og føres ned mot høyre kne. Vri  

kroppen mot høyre. Se mot høyre. Ryggsøyla skal være helt rett. Skuldrene nede.  

 

Ryggraden – hver virvel roterer begge veier. 

Spinalvæsen øker. 

Spinalnervene og sympatiske nervesystemet tones. 

Kundalini reises. 

 

 

10a) Kråke – Kakasan 

 
 

Balansestilling på hendene. Knærne hviler på overarmene. Husk tyngden på hendene og start 

med å stå på tå og ha baken opp.  
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Styrker armer, håndledd og skuldre. 

Øker pustekapasiteten. 

Utvider brystet. 

 

 

10b) Påfugl - Mayurasana 

 
 

Balansestilling på hendene der kroppen hviler på overarmene. Kommer senere. 

 

 

11) Stående fremoverbøy – Pada hastasana 

 
 

Stå, strekk armene opp, se opp. Bøy frem, evt. med bøyde ben, prøv å få hodet til knærne. 

Kan gjøres passivt ved å la armene henge ned. Husk avslappet hode. 

Eller aktivt ved å presse hodet og kroppen mot knærne. Hold rundt bena eller rundt stortåa. 

 

Strekker ryggraden og hele baksiden av kroppen. 

Økning av blodtilførsel til hjernen. 

Energibanen i ryggen renses og styrkes. 
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12) Triangel - Trikonasana 

 
 

Sidestrekk. Stå med bena fra hverandre. Venstre fot peker rett til venstre. Høyre fot peker rett 

frem eller litt til venstre. Strekk høyre arm opp og inntil øret. Se til høyre. Den andre armen 

hviler på benet. Strekk over til siden. Tenk at høyre ben presses mot gulvet samtidig som 

høyre arm strekkes opp og over til siden. Hoftene er rette. 

 

 

Avsluttende avslapping - Savasana 

 
 

 

Løft, spenn – slapp av: Ben, hofte/baken, korsrygg presses ned, brystet opp, armer, skulder, 

hode, ansikt. (Se innledende avslapping.) 

 

Slapp av i: føttene, hælene, leggene, knærne, lårene, hofte og baken, rygg, mage, bryst, 

hender, armer, skulder, hode, ansikt, indre organer, hjerne 

Pust inn 3-4 sek, pust ut 3-4 sek 

 

Finn punktet mellom øynene eller i hjertet, se for deg hvitt lys i punktet, la det hvite lyset spre 

seg i kroppen, gjenta lyden OM inni deg 

 

Minimum 10 minutter! 

 

Asanas spenner og avspenner forskjellige deler av kroppen. Avslapning gir energien mulighet 

til å sirkulere fritt i kroppen. Melkesyren forsvinner fra musklene. Kroppen hviler. Prana 

flyter fritt. Sinnet slapper av.  

Fysisk avslapning: Spenning og avspenning av musklene. 

Psykisk avslapning: Bruker sinnet til å slappe av i kroppen/musklene. 

Spirituell avslapning: alle bekymringer er borte. Ikke identifiser deg med kropp og sinn. 

Fokuser på Ajna chakra (3. øyet) og gjenta lyden OM/personlig mantra mentalt. 
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Avsluttende bønn 
 

OM – OM – OM, Trayambhakam (Sanskrit sang), OM Shanti Shanti Shantii,  

OM Peace Peace Peace 

Universal prayer 

En takk til våre lærere: 

OM BOLO SATGURU SIVANANDA MAHARAJA KI – JAI 

OM BOLO SWAMI VISHNU-DEVANANDA MAHARAJA KI - JAI 

 

 

Lykke til! 

Ta kontakt hvis du lurer på noe. 

 

Hilsen Line 


