PROGRAM – SITTANDE YOGA
½WOJOHBSOBJWÌSUTJUUBOEFZPHBQSPHSBNÊSTÊSTLJMUVUWBMEBNFE
fokus på hållning, balans, rörlighet, kroppsmedvetenhet och lugn.
7JIBSUBHJUIÊOTZOUJMMBUUÚWOJOHBSOBTLBWBSBwBYFMTÊLSBw EFUWJMM
säga att de inte utsätter axlarna för onödiga och felaktiga påfrestningar. Särskilt viktigt för dig som sitter i rullstol, går med kryckor
eller rollator då axlarna ofta får ta stryk i vardagslivet. Du kan utföra programmet endera sittande i rullstol eller på vanlig stol. Inom
parentes har vi lagt till de namn på sanskrit som ofta används
inom yogakulturen. Programmet är inspirerat från hatha yoga.
½7/*/(

Berget (Tadasana)
6UHÌOHTQPTJUJPOJTJUUBOEF
Att sitta i utgångspositionen är också en yogaövning i sig. Sitt rak
i ryggen gärna utan stöd om du kan. Lyft bröstet uppåt, dra in
hakan och tänk dig att du har en tråd längst upp på huvudet som
wESBS EJH VQQw PDI TUSÊDLFS VU SZHHFO PDI OBDLFO )ÌMM BYMBSOB
avslappnade, bröstet öppet och dra skuldrorna och skulderbladen
bakåt och nedåt så att axlarna är raka. Låt händerna vila på låren
eller avslappnat hänga rakt ned utmed sidorna. Använd dig av inre
visualisering för att få en bild och en känsla av ditt sittande.

Hitta balansen
#ÚSKB NFE BUU VUGPSTLB EJO LSPQQ PDI EFTT QPTJUJPO J SVNNFU
Starta nerifrån med fötterna. Om du saknar känsel, visualisera
dina fötter och känslan av dem eller se på dem utifrån exempelvis med hjälp av en spegel. Placera dem på golvet eller på
rullstolens fotbåge i en stabil ställning som ger stöd. Om du
LBO USBNQBOFEFOGPUJUBHFUPDILÊOOLPOUBLUFONFEHPMWFU
fotbågen. Avsluta med båda fötterna parallella.
Fortsätt sedan upp till sätet.,ÊOOFGUFSWBSEVIBSUZOHEQVOLten, hur du sitter. Flytta sedan tyngdpunkten framåt och bakåt
några gånger utan att tappa balansen. Avsluta med att sitta
TÌ SBLU TPN NÚKMJHU ,ÊOO FGUFS IVS EFU LÊOOT 'MZUUB TFEBO
tyngdpunkten från vänster till höger sida några gånger, utan
BUUUBQQBCBMBOTFO,ÊOOFGUFSIVSEFULÊOOT,ÊOOBUUEVTJUUFS
med samma tyngd på båda sittknölarna.
7ÊOEGPLVTNPUbäcken och rygg. Tippa bäckenet framåt (svanka
JSZHHFO PDICBLÌU LVUBNFESZHHFO OÌHSBHÌOHFS,ÊOOFGUFS
vad som händer i resten av kroppen. Avsluta med att tippa fram
bäckenet något så att du sitter i en så upprätt ställning som
möjligt. Sitt stadigt och känn in balansen.
Flytta din uppmärksamhet till axlarna. Gör lätta cirklande rörelser
NFE BYMBSOB  MZGU PDI TÊOL ,ÊOO FGUFS BUU EV ÊS BWTQÊOE J
axlarna och att de är i ungefär samma nivå.
Dra sedan in hakan mot halsen så att nacken och ryggen sträcks
ZUUFSMJHBSF,ÊOOFGUFSIVSEVTJUUFS LÊOOJOEJOCBMBOT

Förberedelser och intoning
#ÚSKBNFEBUUSJLUBEJOVQQNÊSLTBNIFUNPUBOEOJOHFO4BNMBJO
dina tankar och fokusera i denna stund på din kroppshållning. Ta en
liten ”tur” i din kropp, rikta systematiskt din uppmärksamhet mot
olika kroppsdelar och känn in hur det känns just den här dagen.
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Fågelvingeandning

(förberedelse för Fiskens position, på sanskrit

Matsyasana)

Sitt i utgångspositionen med händerna i hälsningsgest. Ta ett djupt
BOEFUBH6OEFSVUBOEOJOHTUSÊDLFSEVVUBSNBSOB IBOEnBUPSOB
fortfarande mot varandra fingertopparna nu pekandes framåt) rakt
GSBN TÌ MÌOHU EV LBO NFE CJCFIÌMMFO CBMBOT 6OEFS JOBOEOJOH 
öppna bröstkorgen och sträck armar ut tills de är i linje med axlarna och kroppen, sträck ut genom fingertopparna. Stanna där ett
ÚHPOCMJDL,ÊOOIVSEFULÊOOT6OEFSVUBOEOJOHGÚSBSNBSOBLPOtrollerat tillbaka till utgångsläget med handflatorna mot varandra.

Alternativ lättare övning
)ÌMM IÊOEFSOB J CSÚTUIÚKE GSBNGÚS LSPQQFO NFE mOHFSUPQQBSOB
NPU WBSBOESB PDI IBOEnBUPSOB OFEÌU 6OEFS JOBOEOJOH  wÚQQOB
bröstkorgen” med böjda armar, händerna framför bröstet och dra
BSNCÌHBSOBCBLÌU,ÊOOBUUTLVMEFSCMBEFOGÚSTTBNNBOCBLQÌ
SZHHFO6OEFSVUBOEOJOH GÚSUJMMCBLBIÊOEFSOB

½7/*/(
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Katt-/Koposition (Marjaryasana/Bitilasana)
4JUUJVUHÌOHTQPTJUJPOFO0NEVIBSHPECBMBOT TJUUMÌOHUGSBNQÌJ
stolen och håll händerna på knäna. I annat fall sitt så att du får
TUÚEGSÌOSZHHTUÚEFU6OEFSJOBOEOJOH ESBCBLBYMBSOBPDITLKVU
GSBNCSÚTUCFOFUPDITWBOLBOÌHPUo,P5ÊOLBUUEVIBSFUUCMJYU
lås mellan skulderbladen som dras upp och på så sätt ”stänger”
skulderbladen.
6OEFSVUBOEOJOH ESBTFEBOGSBNBYMBSOBTBNUJEJHUTPNEVLVUBS
NFESZHHFOo,BUU

Ryggradsrotation (Ardha Matsyendrasana)
Sitt i utgångspositionen. Sätt höger hand på utsidan av vänster knä.
'ÚSWÊOTUFSIBOEBSNTÌBUUEVHSJQFSPNESJWSJOHFOFMMFSSZHHTUÚEFU
7BSOPHBNFEBUUIÌMMBFOVQQSÊUUQPTJUJPOVOEFSIFMBÚWOJOHFO"OEBTJOPDIVOEFSVUBOEJOH QSFTTBMÊUUNPULOÊPDIESJWSJOHSZHHTUÚE
med upprätt hållning. Följ försiktigt med i rotationen med överkropp,
huvud och blick. Titta över vänster axel om du kan och låt huvud och
LSPQQGÚMKBCMJDLFO4JUULWBSPDIBOEBTJQPTJUJPOFO6OEFSJOBOEOJOH 
HÌLPOUSPMMFSBUUJMMCBLBUJMMVUHÌOHTQPTJUJPO#ZUIBOEGBUUOJOHPDISJLUning, andas in och under utanding, gör om övningen åt andra hållet.
För att göra en säker rotation är det viktigt att behålla ryggen upprätt
PDIJOUFTKVOLBJOJFOiCBOBOGPSNBEwIÌMMOJOH(ÚSTÌHPUUEVLBO
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Sidoböjningar (Parighasana)
Sitt i utgångspositionen. Sätt händerna på axlarna med fingrarna
pekandes fram och tummen bak på axeln. Lyft upp armbågarna
(något lägre än axelhöjd) i riktning ut från sidorna. Ta ett djupt
BOEFUBH6OEFSVUBOEOJOH IÚKGÚSTJLUJHUFOBBSNCÌHFOTBNUJEJHU
som den andra går nedåt och du böjer i sidan. Låt huvudet följa
NFEJSÚSFMTFO6OEFSJOBOEOJOH NFEGVMMLPOUSPMMPDIMÌTFOTQÊOda), dra dig kontrollerat och långsamt tillbaks till utgångsläget
HFOPNBUUGÚSBBSNCÌHFOUJMMCBLB6OEFSVUBOEOJOH WÊOESÚSFMTFO
och för den andra armbågen uppåt och tvärt om. Fortsätt i lugnt
och kontrollerat tempo.

Barnets position (Balasana)
4JUU J VUHÌOHTQPTJUJPOFO #ÚK TFEBO ÚWFSLSPQQFO ÚWFS MÌSFO PDI
låt den vila i den positionen. Låt armarna hänga längs benen och
BOEBTNFEMÌOHBEKVQBBOEFUBH,ÊOOIVSOFESFEFMFOBWSZHHFO
höjs under inandningen och sänks under utandningen.

0#41SPWBOPHBVUWBSEVIBSEJOCBMBOTQVOLUPDIIVSMÌOHU
EVLBOCÚKBEJHTÌBUUEVJOUFUJQQBSVSSVMMTUPMTUPMFO*OOBOEVÊS
säker på dina gränser kan det vara bra att ha en stol med stolsryggen mot dig, på vardera sidan om rullstolen eller stolen. Då kan
du lätt ta emot dig om det skulle behövas.

En variant, exempelvis om du har svårt att böja dig över knäna,
är att göra övningen mot ett bord. Sitt med knappt en armslängds
avstånd till bordet. Lägg underarmarna på bordet med händerna
på varandra och vila pannan mot händerna. Du kan också lägga
något mjukt som en kudde eller handduk under pannan om det
LÊOOTTLÚOU7JMBPDIBOEBTJEFOOBQPTJUJPO,ÊOOOVIVSOFESF
delen av ryggen höjs under inandning och sänks under utandning.

½7/*/(

Djupavslappning (Savasana)
Sitt i utgångspositionen alternativt ligg ned på golvet. Släpp låsen
och därmed muskelspänningarna. Slut ögonen och andas med långa
djupa andetag. Släpp ned axlarna och låt händerna vila på benen
(alternativt utmed sidorna på kroppen). Om du tycker att du hittar
en bättre avslappning i barnets position mot ett bord (övning 6), välj
den. Låt underlaget ta emot dig och släpp alla spänningar ner i stoMFOCPSEFUHPMWFUPDITJUUFMMFSMJHHPDITMBQQOBBWOÌHSBNJOVUFS

7ÊOEEJOVQQNÊSLTBNIFUJOÌUPDILÊOOQÌFGUFSFGGFLUFOBWZPHBO
6QQMFWWBSEVIBSEJOBOEOJOH IVSEFULÊOOTJLSPQQFOPDIEJOB
TJOOFO6UWÊSEFSBPDIEÚNJOUFEJOBVQQMFWFMTFSVUBOMÌULSPQQTförnimmelser, tankar och känslor vara precis som de är. Om det är
svårt, och det kan det vara särskilt i början, tänk eller säg högt
till dig själv ”så här är det just nu och det är ok”. Förbered dig på
att avsluta passet (uttoning). Tacka dig själv för den tid du gett
dig med yogaövningar och återgå till rummet och ditt vardagsliv.

Programmet utvecklat í samarbete med "TIMFZ )FJMNBOO PDI
Wendy Sandsjö.
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