
www.yogakosthalsa.se

Ett kort yogapass för 

  © Helén Kåselöv

andning och rygg



www.yogakosthalsa.se

Ett kort yogapass för andning och rygg
Andningen är grundläggande i Mediyoga. Detta korta pass
stretchar andnings- och ryggmuskulatur och förbättrar
cirkulationen. 
Genom hela yogapasset blundar du och håller fokus i tredje
ögat. 
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1. Långa djupa andetag 
Sitt rak i ryggen. Händerna i knät eller på låren, alt. ligg bekvämt på rygg. Slutna
ögon. Andas långa djupa andetag in och ut genom näsan. Andas in, mage och
bröstkorg expanderar, andas ut, bröst och mage sjunker tillbaka in igen. Sitt eller ligg
på detta sätt i 3-11 min.  
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2. Intoning 
Tona in dig i passet med mantrat ONG NAMO GURU DEV NAMO tre gånger. 
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3. Nack- och ryggflex 
Lätt meditationsställning. Händerna upp på skuldrorna, fingrarna fram och tummarna
bak på ryggen. Andas in och flexa fram ryggen, samtidigt som axlar och huvud
pressas bakåt. Andas ut och flexa ryggen bakåt samtidigt som armbågarna går fram
ner mot varandra och huvudet sjunker ner med hakan mot bröstet. Håll ett lugnt
tempo och gör övningen under 1-3 min.Vila.
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4. Ryggövning - hala rep 
Sitt med ryggen rak. Sträck ut vänster arm framåt så långt du kan, vrid hela
överkroppen åt höger, som om du skulle ta tag i ett rep där framme. Dra repet åt dig
genom att dra tillbaka vänster arm samtidigt som du vrider överkroppen åt vänster och
sträcker ut höger arm framåt. Ta tag i repet med höger hand och dra åt dig ytterligare
ett stycke. Fortsätt på detta vis i 2 minuter. 
Du andas in när  du sträcker fram vänster arm, och ut när du sträcker fram höger arm.
Ansiktet är vänt framåt.  
Avsluta genom att dra åt dig båda armarna. Andas ut. vila.
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5. Ryggböjning åt sidan - variant 
Rak iryggen så knäpper du händerna ovanför huvudet. Andas in och andas ut och böj
mjuk överkroppen och huvud så djupt ner du kan åt vänster. Dra den övre armbågen
lite extra mot taket. Andas in upp i mitten. Andas ut åt höger.Fortsätt i 1-3 min. 
Avsluta genom att stanna i mitten och andas in. Andas ut..Vila.
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6. Skulderrullning 
Rak i ryggen så drar du upp dina axlar uppåt mot öronen. Andas in dra dem bakåt och
nedåt. När du har kommit ned så drar du dem uppåt och framåt. Fortsätt på detta vis
att rulla dina skuldror/axlar i 1-3 min. 
Avsluta genom att andas in och dra upp dina axlar uppåt. Andas ut och vila.
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7. Avslappning 
Slappna av fullständigt på rygg med slutna ögon. Andningen sköter sig själv. Låt dig
själv sjunka in i djupavslappning, 5-10 min. 
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8. 
Ligg på rygg, gör kattsträckning ner åt vänster, ta några långa djupa andetag, kom
tillbaka, fortsätt ner åt höger, andas några långa djupa andetag. 
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9. 
Börja gnugga handflator & fotsulor mot varandra uppe i luften.  
 
 

10. 
Kom ned med knäna mot bröstkorgen, vira om med armarna. Vagga lite från sida till
sida och börja gunga längs med ryggraden några gånger. 
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11. Meditation - för andning och fokus 
Sitt i lätt meditationsställning eller på en stol med ryggen rak.  
Händerna på knäna eller låren. Ögonen slutna och fokus i tredje ögat. 
Andas in väldigt långsamt. Andas ut väldigt snabbt. 
Andas in väldigt snabbt. Andas ut väldigt långsamt. 
Börja om cykeln igen och fortsätt i 7-11 min. 
Vila. 
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12. 
För ihop dina handflator och tona ut med mantrat SAT NAM tre gånger.  
Passet är nu slut.  



Det här var ett yogapass med och av Helén Kåselöv. 
Du hittar mer kurser, audios och videos på www.yogakosthalsa.se. 
 
Har du några frågor så maila: helen@endoyoga.com 

Startar 25:e oktober!

Helén

http://www.yogakosthalsa.se/
http://www.yogakosthalsa.se/grundkurs-i-mediyoga-online.html

