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YOGANy energi med 
YOGA

Med disse basis yogaøvel-
ser starter du dagen op på 
en god måde. Lær en god 
morgenrutine med disse otte 
yogaøvelser, som du kan lave 
derhjemme. 

Af Hanne Iversen

Yogastillinger, kaldet asanas, er den basale 
fysiske del af yoga. Selvom yoga er en form 
for øvelser for din krop, indeholder yoga 
meget mere end det. Ordet yoga kommer 
fra sanskrit og betyder forening. Forening 
af den individuelle sjæl og universets 
sjæl. Foreningen tager udgangspunkt i 
kroppen, hvor yoga giver kontrol over 
kroppen ved hjælp af nogle enkle øvelser 
og en særlig nasal åndedrætsteknik.

Nøgleordene for yoga er harmoni, 
balance og moderation i alle aspekter af 
livet. Mange af os er tilbøjelige til alene 
at bruge hovedets ressourcer. Med yoga 
inddrager man også kroppens intelligens, 
som resulterer i en stærk og sund 
kropsbevidsthed, der gør os i stand til at 
reagere på kroppens signaler. Yoga virker 
på en gang afstressende og vitaliserende.

Yoga kan dyrkes på alle tidspunkter af 
dagen, men yoga om morgenen er en 
fantastisk måde at vække din krop og få 
energien til at flyde. Vi har udvalgt disse 
otte yogaøvelser, som du kan indarbejde 
i en god morgenrutine, der kan laves 
derhjemme.

Cat-cow
Cat-cow øvelsen er en god øvelse til at strække ryggen ud 

om morgenen. Denne øvelse åbner hele ryggen og startes op 
ved at du ligger på alle fire. Mens du stirrer op i loftet, bøjer 
du ryggen nedad mod gulvet, mens du trækker vejret ind. Kig 
herefter på din navle og bøj din ryg som en kat og ånd ud. Prøv 
at lav bevægelserne i et til to minutter.

Downward Dog
Hvis du har set en hund strække sig, så ved du hvorfor 
denne øvelse har fået navnet downward dog. Dette er en 
standard øvelse, selv om ikke alle er i stand til at udføre 
den. Start med at stå på hænderne og knæene, med 
knæerne lige under din hofte og dine hænder placeret 
lidt længere fremme end dine skuldre. Pres bagud ved at 
løfte dine knæ fra gulvet samtidig med at du holder dine 
arme strakte og løft hoften op. Stræk hælene ned mod 
gulvet. Denne øvelse åbner bagsiden af din krop og giver 
god energi. Stillingen bør holdes fra 30 sekunder til et 
minut.

Warrier two
Warrier two ligner warrier one, men armene holdes 
ud til siden og hovedet peger fremad. Bøj i højre ben, 
så det er parallelt med gulvet, venstre ben er strakt 
og kroppen lodret. Som med alle yoga stillinger er ån-
dedrættet en vigtig del af øvelsen. Uden vejrtrækning 
og meditation er yoga blot en udstræknings øvelse. 
Du kan køre en serie af strækøvelser igennem om 
morgenen på omkring 20 minutter, eller du kan tilføje 
perioder med meditation, og du har en yoga-serie, der 
kan være en time eller mere.

Extended Side Angle 
Dette er også en stående yoga øvelse, der giver øget 
styrke, smidighed og kropsholdning. Denne øvelse er 
særdeles god til at strække siden af din krop og styrker 
dine ben. Uanset hvilken yoga øvelse man udfører, er det 
vigtigt at forstå, at yoga trækker energi indefra din krop. 
Fysiske bevægelser vækker kroppen. I denne øvelse er be-
nene spredt som i Warrior two, men overkroppen er vendt 
sidelæns med den ene arm pegende mod loftet og med 
hovedet kiggende opad. Når dit højre knæ er bøjet, har du 
din højre håndflade plantet på jorden ud for knæet, og din 
venstre arm løftet op, så der er en lige linje fra din venstre 
fod hele vejen op til din venstre arm. Hold stillingen i om-
kring et minut og gentag så med den anden side.

Warrier one
Start med at stå ret op og ned og tag så dit venstre ben et 
skridt tilbage. Bøj højre knæ, så det er direkte over anklen 
og bøj din venstre fod en smule. Hæv dine arme direkte 
over dig og stræk op i luften og se op. Denne yogastilling 
strækker ryggen og den nederste del af kroppen. Det kan 
være anstrengende for armene, som holdes højt i luften. 
Hold stillingen i 30 sekunder til et minut, hvorefter stillingen 
gentages ved at vende ben positionen.  de for armene, som 
holdes højt i luften. Hold stillingen i 30 sekunder til et minut, 
hvorefter stillingen gentages ved at vende ben positionen. 
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Tree Pose
Denne stående yogastilling hjælper med at 
styrke din balanceevne og dine ben. For at 
udføre øvelsen, skal du stå lige op og ned på 
begge dine fødder. Så flytter du din vægt til 
højre fod, og løfter din venstre fod op til højre 
inderlår. Hvis du ikke kan holde balancen med 
foden på låret, så prøv at løfte foden halvt så 
højt op, men undgå at sætte foden på knæet. 
Hænderne er samlet som i bøn over brystet. 
Denne øvelse kræver balance og koncentra-
tion. Prøv at holde stillingen i op til et minut 
eller to og skift herefter til det andet ben. 

Camel Pose
Camel Poses frigør energi i din hals, bryst og hjerte. Denne yogaøvelse er 
for de øvede og avancerede udøvere. Det er vigtigt at huske, at ikke alle kan 
lave hver yogastilling perfekt, men yoga kan tilpasses hver enkelt persons 
evne. For at udføre øvelsen skal du starte i knælende stilling. Overkrop-
pen bøjes gradvis bagud, indtil hænderne rører fodsålerne og hovedet er 
strakt helt bagud. Hold stillingen i 30 sekunder til et minut. For begyndere 
kan øvelse laves ved at sidde på knæ og strække overkroppen bagud, med 
hænderne hvilende på hofterne, indtil du føler et stræk i benene. 

Seated twist
Hvis du ønsker en rigtig god morgen udstrækning, så tag 
denne stilling med i din daglige yoga rutine. Dette er en af 
de få stillinger i grundtræningen, som giver rygsøjlen en 
rotation. Sid på hælene med samlede, bøjede ben. Lad 
sædet glide ud på gulvet til højre. Løft venstre ben over 
på den anden side af den højre fod. Foden placeres langs 
ydersiden af højre knæ. Højre hæl presses ind mod sædet. 
Hold rygsøjlen ret. Stræk armene ud til siden i skulderhøj-
de og drej til venstre. Venstre hånd placeres på gulvet bag 
ryggen. Drej så langt til venstre som muligt på en udån-
ding. Drej hovedet og se ud over venstre skulder. 

Yoga kan dyrkes på alle tidspunkter af dagen, men yoga om mor-
genen er en fantastisk måde at vække din krop og få energien 
til at flyde. Det er umuligt ikke at mærke ændringerne i krop og 
sjæl, når du starter din daglige morgen yoga rutine. Ikke alle vil 
dog være smidige nok til at kunne udføre alle øvelserne, så du 
kan eventuelt overveje at få en certificeret yoga-instruktør til at 
lave et program, der passer til netop dit niveau.


