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2. Sitt i Jatt meditationsstallning. Hill handerna 
pa knana och rotera magen langsamt i stora 
cirklar (2). Strack ut nedre delen av ryggen. 
Fortsatt i 1-3 minuter. Byt riktning etter halva 
tiden. 

Denna ovning varmer upp nedre delen av 
ryggraden. Den okar den inre elden och 
masserar de inre organen, tOrbattrar hoppens 
utrensningsformaga och ar aven bra'for midjan. 
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I. Sta upp och strack armarna ovanfor huvudet 
med tummarna krokade i varandra. Andas in 
och boj dig baHt (lA). Andas ut och boj dig 
framat och lat handerna ror:a vid golvet (lB). 
Tank Sat vid inandning och Nam vid utandning. 
Fortsatt i 1-3 minuter. 
Littare variant: Om du har problem i nedre 
delen av ryggen kan du boja knana n:ir du bojer 
dig ti·amat. For att undvika yrsel kan du oppna 
ogonen nar du bojer dig baldt och blunda nar 
du bojer dig framat. 
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3, Ryggt1ex/Kamelritt. Du sitter fordarande i 
Iatt meditationsstallning. Hall handerna pa 
framre skenbenet. Andas in medans du b('ljer 
nedre delen av ryggen framit (3A). Andas ut 
medan du bojer nedre delen av ryggraden 
balciit (3B). Utfor rorelsen t1ytande oeh med 
kraftfull andning i 1- 3 min uter. Ovningen okar 
rorligheten i nedre delen av ryggraden. 

4. Hill armarna utstraclcta framtOr dig oeh 
parallellt med golvet. Hill handflatorna nerat, 
lagg vanster hand pa den hogra och sammant1ata 
fingrarna. Andas in me dan du vrider hela 
overkroppen, aven hUVlldet, till viinster. Andas ut 
medan du vrider overkroppen till hager (4). 
Fortsatt med rytmiska oeh jamna rorelser i 1-3 
minuter. Denna ovning :ir ett komplement till 
den· foregaende. Den oppnar upp sobrplexus, 
stimulerar njurarna, lever, bukspotts-
kdrtel oeh mjalte. 
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5. Dc foljandc ovningarna kan goras direkt eirer varandra utan paus. 

.i  
PI-I;\, Strack ut ben en rakt t1'amtor dig. Boj dig 

t1'amat och dra tima bakat (A), Om du inte nar 
tarna hall i anldarna, vadema eHer knana. Strack 
ut ordentligt oeh andas eldandning i 1-3 
minuter. Denna ovning ar bra tor isehiasnen'en 
som in om kundaliniyogan kallas for livsnerveiL -I 

AB. Plattformen. Sitt med raka ben, luta dig 60° 
bakit med armarna som stod. Fingrarna pekar 
bakit och a1'mbigarna a1' raka. Lyft hoppen sa 
att den ar rak fran knana till axlarna oeh parallell 
med golvet. Lit huvudet hanga baHt (B). •Andas eldandningi 1-3 minuter. Plattformen 
starker nervsystemet, forbattrar energibalansen 
oeh balanserar hoftel'lla. 

Uittare variant: Ligg pi rygg med bojda knan  
B oeh satt totterna pa golvet. Tryek upp hofterna 

oeh sammanflata fingrarna under ryggen. 
C) Strackstallning. Ligg pi! rygg oeh lagg 
handel'lla under baken. Lvft ben oeh huvud ca . .' 
15 em ifran golvet, strack tarna framat oeh titta 
pa tarna (7). eldandning i 1-3 minuter. 
Straekstallningen starker navelenergin. Den ar 
aven bra for matsmaltningen oeh eirkulationen, 

Littare variant: Lyft ett ben i taget oeh byt 
ben efter halva tiden. 
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6. Ornen, Sitt i latt meditationsstallning med 
armama raka i 60° vinkel. Strack tummarna 
uppat oeh boj de o\'riga fingertopparna mot han-
dernas mjuka del (6). Andas eldandning i 1-3 
minuter och forestall dig att kroppen blir 
uppladdad med ljus och energi. Denna stallning 
okar din utstralning, stimulerar hjartehakrat oeh 
starker ditt elektromagnetiska talt. 

7. Ligg oeh slappna ay fullstandigtpa rygg en 
stund innan du fortsatter. 

8. Sitt rak i ryggen i latt meditationsstallning. 
Hill fokus pa ogat och andas langa djupa 
andetag. Tank Sat vid inandning oeh vid 
utandning. Fortsatt i 3-11 minuter. 

D) Ligg pa rygg, dra upp knana mot brostet 
oeh lagg armal'lla runt knana. Hoj huvudet sa 
myeket som mOjligt mot knana oeh andas 
eldandning i 1-3 minuter (D). Denna stallning 
stimulerar skoldkorteln oeh hjalper att aYiagsna 
gas ifran tarmal'lla. 
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