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Liza – Yoga för Veteraner hösten 2021 

 

Hej och välkommen till en stunds yoga 

 
Börja med att sätta dig bekvämt, använd gärna en filt eller liten kudde 
under sittbenen så att du sitter skönt och avslappnat.  

 

 

 
Känn att båda sittbenen är grundade ner i underlaget. Låt axlarna 
komma ner långt från öronen. Blunda. Låt hjässan mjukt sträva uppåt, 
låt hakan komma in mot halsen så du får en rak rygg och nacke.  
Andas, scanna igenom hela kroppen utan att förändra eller värdera, 
bara observera. 
Vänd sedan uppmärksamheten inåt, ta tag i andningen, börja fördjupa 
och förlänga dina andetag och flytta andningen till in och ut genom 
näsan. Långa djupa fokuserade andetag.  
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Kom sedan ner på rygg och sträck först ut hela kroppen. 

 

 
 

Låt sedan knäna komma upp mot magen och krama om, kanske gunga lite 
sida till sida. Stanna till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sidan  3     av    12 
Elizabeth Lakey 2021-10-29  
 

Sträck ut vänster ben längs med mattan och håll om höger knä, dra det 
lite upp mot höger armhåla, håll positionen i 5 andetag.  

 

 

 
Byt ben och dra vänster knä upp mot armhålan, sträck ut höger ben 
längs med mattan. Håll positionen i 5 andetag. 
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Vänd över och kom till Barnets Position, stanna där och ta 5 långa, 
djupa andetag. Antingen armarna framåt eller lägg dem längs med 
sidorna. 
 

 

 
Kom till alla fyra – händer under axlar och knän under höfter – 
Långsamma mjuka rörelser för ryggen. Andas in, svanka och titta mjukt 
uppåt, andas ut och skjut upp ryggen som en katt.  
 
Gör 5 gånger av varje. Kom sedan till en neutral position för ryggen. 
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Sätt i tårna och lyft upp till Yoga-Hunden (uppå nervänt V).  
 

 
 
Tänk att sittbenen strävar bakåt/uppåt som att de är lampor som skall 
lysa upp taket.  
Tryck ifrån lite i händerna så att du inte hänger i axlarna. Böj lite på 
knäna och trampa upp och ner för att sträcka ut baksida ben mjukt. 
 
Håll positionen i 5 andetag. 
 
 
Gå sedan framåt med små steg fram till händerna och stanna där i en 
Stående Framåtfällning.  
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Ta tag om armbågarna eller sätt underarmarna ovanför knäna. 
 

      
 
Låt ryggen hänga mjukt, försiktigt skaka lite på huvudet nej och nicka 
ja för att låta nacken slappna av. Ta 5 andetag och kom sedan långsamt 
upp till stående. 
 
Kom till Bergsposition. Stå med båda fötterna grundade och en bit isär. 
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TRIANGELN 

Ta ett steg ut åt höger och sträck ut armar, vinkla bakre foten snett 
framåt och främre foten pekar mot kortsidan på mattan. Andas in och 
sträck dig långt fram och andas ut, kom ner och sätt höger hand på 
ankeln/underbenet eller i golv.  
Övre handen sträcker upp mot taket, alternativt sätt handen på 
höften. Ta 5 andetag.  

 
Andas in, kom upp till mitten, vinkla om fötter och kom ner på andra 
sidan. Samma sak, 5 andetag och kom sedan upp till mitten och kom till 
utgångsposition / Bergsposition. 
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Ta ett steg ut åt höger igen, lite bredare den här gången, och sträck ut 
armar, vinkla bakre foten snett framåt och främre foten pekar mot 
kortsidan på mattan.  

         

 

Andas in och böj sedan på främre knäet och sätt armbågen på knäet 
och sträck vänster arm snett framåt, eller sätt handen på höften. 
 
Ta 5 andetag, kom sedan till mitten och gör om på andra sidan.  
 
Kom sedan tillbaka till utgångsposition/Bergsposition. 
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Utgå från Bergsposition och kom sedan till Trädet för balans.  

Sätt höger fot på insidan av vänster ben, antingen på vaden eller på 
insida lår (inte direkt på knäet) och sätt händerna framför hjärtat.  

 
Ta 5 andetag och gör om på andra sidan. 
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KOM NER PÅ RYGG, sträck ut hela kroppen och låt knäna komma upp 
mot magen, krama om. 

 

 
Låt knäna mjukt falla åt ena sidan, sträck ut armarna om det går och 
låt blicken vara på motsatt arm eller i mitten. 

Slappna av, ta 5-10 andetag och kom sedan långsamt tillbaka till mitten, 
krama om knäna lätt och låt sedan knäna mjukt falla åt andra sidan, lägg 
armen bekvämt åt sidan. Håll positionen i 5-10 andetag. 
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VILA… 

Kom tillbaka till mitten, sträck ut hela kroppen och släpp taget om den 
fokuserade andningen. Ta några djupa andetag in genom näsan och ut 
genom munnen. 

Sätt en timer på minst 5 minuter, max 10 minuter. 

Om du vill kan du lägga en liten kudde under huvudet, inte för hög, låt 
nacken vila. 

Släpp taget, blunda gärna och låt hela kroppen komma in i total 
avslappning ända ner från tårna och hela vägen upp till toppen av 
huvudet. 

Slappna av och vila.. 

 
 

Väck kroppen försiktigt med att röra lite på fingrar och tår, ta ett 
djupt andetag in och sträck ut hela kroppen.  

 
Rulla över på höger sida, ta några andetag och ta dig sedan upp till 
sittande.  
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AVSLUTNING 

 
Sitt stilla en stund med stängda, eller lätt slutna, ögon. 

Sätt ihop händerna framför hjärtat och ge dig själv ett tack för att du 
tog dig tid för en stunds yoga. 

 

 

 

Namasté 

 


