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Det är bra om du kan göra iordning en plats där du yogar varje gång. Kanske kan du ha något 
ljus, någon symbol och kanske någon kristall eller liknande. Ha gärna några kuddar och en filt 
till hands. Se till att du är ostörd och har stäng av mobilen, helst på flygplansläge om du har 
den i rummet, men om du lyssnar på passet på telefonen så sätt koppla i alla fall in funktionen 
Stör ej. Om du har familj så meddela att du vill vara ostörd en stund. Se till att du inte har ätit 
nära inpå, det allra bästa är att yoga direkt på morgonen före frukost, men alla tidpunkter är 
bättre än att det inte blir av. Men se till att det har gått minst ett par timmar efter en större 
måltid. Yoga gärna barfota och ha ett glas vatten till hands och drick gärna under passet. 

Självklart tränar du inte yoga under alkohol- eller drogpåverkan. Tala med din läkare om det är 
lämpligt att yoga om du äter receptbelagda mediciner.

Det får under inga omständigheter göra skarpt eller huggande ont i någon övning, då gör du 
mindre och varsammare och anpassar ALLTID utifrån din kropps förmåga. Fungerar det inte 
så gör du övningen mentalt. Var mindful, möt det du möter utan att värdera eller sätta etikett. 
Andas och känn!
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Prenumerera gärna på mitt nyhetsbrev så får du tillgång till en gratis 
meditation för lugn och ro systemet (vagusnerven). Då får du också 
information från min verksamhet med jämna mellanrum. Jag lovar att 
inte överösa dig med mail men du kan alltid avsluta prenumerationen 
om du inte vill fortsätta få dem.



.

Andning

Andas in och ut genom näsan genom passet så länge inget annat sägs.

Låt magen expandera när du andas in och försök slappna av i diafragman (som går som 
en kupol under dina revben). För när diafragman blir fri får lungorna plats att utvidga sig. 
Försök också att slappna av mellan dina revben så att bröstkorgen blir friare att utvidga 
sig. När du andas ut åker magen in diafragman åker upp och hjälper till att tömma ut 
luften ur lungorna. 

Om du har en grund andning som inte kommer ner i magen får inte lungorna hjälp av 
diafragman och slaggprodukter stannar kvar i lungorna. 

En djup andning med hela andningsapparaten inkopplad bidrar i stor utsträckning till din 
hälsa.

Att sakta ner andningen signalerar till din kropp och ditt nervsystem att du är trygg och 
säker. Då sänks nivåerna av stresshormon och kroppen kan utsöndra lugn och ro 
hormoner som hjälper kroppen att reparera sig. Så sträva efter att sakta ner din andning. 
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Det kan vara en fördel att först titta igenom dokumentet och 
filmklippen där jag beskriver de olika övningarna, innan du kör 
själva passet. Då slipper du vara så mycket uppe i huvudet och 
undra om du har förstått rörelsen rätt och du kan slappna av mer 
och bara lyssna på hur din kropp vill röra sig. Rörelserna behöver 
inte alls se ut så som jag gör dem, utan det är din kropp som talar 
om hur just din rörelse ska se ut.
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Gör jättegärna passet utomhus barfota på gräs eller annat naturligt 
underlag!

När du har fått kläm på passet så lämna gärna inspelningen och gör 
på egen hand. Då går det dessutom fortare än när jag ska hinna 
säga allt som behöver sägas i guidningen. Övningarna kan också 
plockas ut och göras separat och flera av dem passar perfekt som en 
paus mitt i vardagen.

Börja med att bara stå med fötterna ungefär höftbrett isär eller där det känns stadigt 
och skönt för dig med svikt i knäna så de inte är översträckta. Känn in kroppen och 
hitta in i andetaget. Låt andetaget flytta långt ner i magen. Slappna av i axlar och i 
käken. Låt tungan bli bred och mjuk – TUNG!

Lägg ena handen i mjukdelen under där revbenen möts och massera här. 
Det kan kännas obehagligt och du kan till och med bli lite illamående, så 
ta det varsamt om det känns mycket. Sen ritar du några liggande åttor 
över området.

Klicka på länken för att se ett filmklipp här där jag beskriver mer om det 
här området som kallas The sacred center för det binder ihop diafragman, 
med hjärtat och vår psoas.
https://vimeo.com/727700784/5836b88644

Skaka igenom kroppen och släpp på spänningar. Grimasera med 
ansiktet.

Klicka på länken för att se ett filmklipp här där jag beskriver mer om att 
skaka.
https://vimeo.com/727707299/f03969e57d

Att skaka är jättebra att ta för vana att göra flera gånger per dag för att 
få flöde i bindväven (fascian) och väcka lymfsystemet. Kombinera gärna 
ihop den med 9 hjärtan övningen som kommer längre fram.
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Gnugga händerna  mot varandra och bygg upp en friktion. Skaka av dem och kupa händerna 
över ögonen. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Andas in igen genom näsan och på 
nästa utandning genom munnen drar du fingrarna ut till tinningarna. Andas in här och när du 
andas ut drar du fingrarna bakom öronen - som om du skulle lägga håret bakom öronen. Landa 
med långfingertopparna i gropen bakom örsnibbarna. Drapera de andra fingrarna fram över 
halsen och tummarna på sidan om halsen. Sätt upp tungspetsen i gommen och andas in genom 
näsan och ut genom munnen, långt bak i svalget. (1 gång men stanna gärna fler andetag om du 
gör övningen separat).

Klicka på länken för att se ett filmklipp: https://vimeo.com/727786687/719cfc5a9c

Sen efter en stund glider du ner och stryker handflatorna mot varandra en stund. Närvarande 
och inkännande, långsamt. Sen stryker du dig i ansiktet, både över och under ögonen. Avsluta 
gärna med att vila kinden i handflatan på båda sidor, eller bara att hålla och sist kramar du dig 
själv och vaggar från sida till sida. Om du gör denna separat från inspelningen kan du gärna 
börja om från axlarna och upprepa de tre första stegen flera gånger innan du håller kinden och 
kramar dig själv.

Klicka på länken för att se ett filmklipp: https://vimeo.com/727792332/35bdec3802

Korsa händerna och stryk närvarande och inkännande, 
lugnande strykningar ner från axlarna till armbågarna. Där 
lyfter du och flyttar tillbaka händerna upp till axlarna och 
börjar om. Humma samtidigt som du stryker.

Upprepa gärna lugnande affirmationer samtidigt som du 
stryker.

HUMMA!
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Klicka på länken för att se ett filmklipp: https://vimeo.com/728053915/79e656486b

Flytta isär fötterna lite bredare och böj i knäna och börja 
svinga från sida till sida med trasdockearmar, så att de slår 
lätt i området runt njurarna på baksidan. 

På framsidan slår de lätt mot levern på högra sidan och 
mjälten på vänstra. 

Efter en stund formar du lösa knytnävar och slår på 
bröstmuskeln under nyckelbenet och handen på ryggen 
slår lite högre upp över lungorna. Öppnar lungorna och 
andningen.

Efter ytterligare en stund öppnar du knytnävarna och slår 
med handflatorna uppe på axeln 
(Trippelvärmarmeridianen).

Efter en stund går du tillbaka neråt igen, först över 
lungorna med lätta knytnävar och sist nere vid njurarna 
med öppna händer igen.

Lyft ena knät och möt upp med den andra handen och 
upprepa i eget tempo. Låt kroppen styra. 

Efter en stund skiftar du och går bakom kroppen.

Le gärna!

Kicka för att se ett filmklipp: 
https://vimeo.com/728058881/b86d851480
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Kom upp med armarna över huvudet på en inandning och koppla ihop händerna, som 
om du skulle gäspa och sträcka på dig. Rör dig som om du skulle åka slalom ner från sida 
till sida med lite böj i knäna och sträck ut och expandera i sidan av bröstkorgen på varje 
”stopp” på vägen ner. Du håller andan hela vägen ner om det inte blir för ansträngt och 
när du kommit helt ner andas du ut genom munnen och kollapsar och rullar försiktigt 
upp på utandningen. Böjda knän och kom framåt med knäna först, sen höften och sist 
rätar du upp hela kroppen i en vågrörelse. (1-3 gånger).

Klicka på länken för att se ett klipp: https://vimeo.com/728060900/bdc8742a57

Sätt ner vänster armbåge på vänster knä och på inandning sträcker du höger arm över 
till vänster sida så att det blir en expansion i sidan av bröstkorgen på höger sida. Håll 
andan och expandera. Andas ut och kollapsa och låt armen dingla framför kroppen. 
Upprepa på andra sidan. (1-3 gånger på varje sida).

Klicka på länken för att se ett klipp: https://vimeo.com/728064281/c922e20ab4
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Sätt ihop handflatorna framför bröstet som 
Lucia. Andas in och sträck fram armarna så att 
bröstryggen expanderar. Håll, expandera, andas 
ut och kom tillbaka till mitten. Vi går både framåt 
och uppåt åt vardera sida. (1-3 gånger).

Klicka på länken för att se ett filmklipp:
https://vimeo.com/728058059/c75e8a53a8

Andas in och lyft ena armen upp mot taket med vinklad handflata och den andra 
ner mot golvet med vinklad hand. Tänk dig att du skulle trycka bort tak och golv 
från varandra med dina armar. Andas ut och kom tillbaka till hjärtat. Andas in och 
upprepa åt andra sidan. Expandera i sidan. (1-3 gånger). Fortsätt sen med 
framåtfällning, se nästa sida……

Connecting Heaven and Earth



Kom tillbaka till mitten och fäll framåt.  Ha böjda 
knän så att du inte hamnar i en stretch. Släpp i 
nacken, släpp i käken. Andas ett par andetag här, 
kanske flöda kroppen lite.

Börja rita åttor på golvet och sen böjer du på 
knäna och börja rulla upp ryggen kota för kota 
samtidigt som du fortsätter att rita åttor hela 
vägen upp till taket. 
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Klicka på länken för att se ett klipp med övningen: https://vimeo.com/728059732/b5d27b79fd

SKAKA!  

Sätt ihop handryggarna framför pubisbenet och på en inandning drar du upp händerna längs 
mittlinjen och runda dem över brösten och går tillbaka ner, så att dina händer formar ett 
hjärta på överkroppen. Tre gånger. Sen fortsätter du upp och rundar över ögonbrynen och 
ritar tre hjärtan mellan ögonbrynen och hakan.

9 hjärtan



Sen fortsätter du uppåt med händerna ovanför huvudet och om du kan för balansen så 
kom samtidigt upp på tå. Sträck upp och sträck ut med armarna yvigt. Rita tre hjärtan 
här. Grundövningen är 3 * 3 * 3 hjärtan, men eftersom jag har gjort ett tillägg som 
jobbar på lymfsystemet, så gör gärna det sista stora hjärtat fler gånger och framför allt 
om du lyssnar på inspelningen för där hinner du med fler medan jag pratar.

Avsluta med att rita åttor över sidsömmarna i 
höjd med BH-bandet eller där det skulle ha suttit. 
(Sista punkten på mjältesmeridianen 21). 

Klicka på länken för att se ett filmklipp: https://vimeo.com/728046753/8be9069f14

Avsluta med att dra händerna tre gånger från pubisbenet och upp längs mittlinjen och 
”lås fast” när du kommer till underläppen. Ta gärna med en affirmation när du drar upp 
händerna och ”lås fast” den. Du kan också efter ”låsningen” fortsätta med armarna 
upp i luften och ut som en solfjäder. Men om du vill kan du också nöja dig vid 
underläppen. 

Sen sätter du in ett finger i naveln och ett finger mellan ögonbrynen och trycker inåt 
och lyfter uppåt med båda fingrarna. Andas in genom näsan och ut genom munnen tre 
andetag och förankra det du har gjort.

Klicka på länken för att se ett filmklipp: https://vimeo.com/728056804/8da58ef196
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Övningarna kan också lyftas ut och göras separat.

Det finns också en gratis METTA meditation som du gärna kan göra. METTA handlar om 
att sända kärleksfull medkänsla till omvärlden. Prova den gärna och sprid lite kärlek i 
vår värld!

Anledningen att jag har ljudfiler och inte inspelade filmer är att hela min filosofi går ut 
på att du ska KOMMA HEM TILL DIG SJÄLV! Och det kan du bara göra genom att vända 
ditt fokus inåt. Finns det en film att titta på är det naturligt att också göra det och 
försöka göra lika istället för att blunda, vända fokus inåt och lyssna på hur kroppen vill 
röra sig. Filmen visar ju bara hur min kropp vill röra sig, men vi är alla unika individer 
och har unika kroppar. Det kan också skilja sig från dag till dag. Jag yogar mycket till 
mina egna inspelningar och tänker varje gång – ”varför gjorde jag inte så här istället 
när jag spelade in passet?” bara för att tänka något helt annat nästa gång. Det skiftar 
alltså, så jag lyssnar på kroppen och gör det som den vill, inte det som inspelningen 
säger. Min yoga handlar inte om linjeringar som behöver vara korrekta utan den görs 
helt på kroppens villkor.

Jag är den ständiga eleven och går alltid nya kurser och läser nya böcker, så jag har en 
djup kunskapsbank att hämta från, vilket ju så klart är min största styrka. Men förutom 
det så är rösten det som mina deltagare genom alla mina år som yogalärare har 
kommenterat. Att de blir lugna bara de hör min röst. Idag finns det ett oändligt utbud 
av inspelade filmer med yogapass, men jag känner starkt att jag inte ska hoppa på det 
tåget, utan jag behåller mina ljudfiler där min röst kan få komma till sin fulla rätt och 
göra mest nytta. Då kan jag redigera filerna och sätta till fin bakgrundsmusik och den 
som lyssnar får hjälp av både min röst och musiken att komma ner i lugn och ro 
systemet och vända fokuset inåt istället för utåt.

Så om du känner att det här passar dig och du vill få tillgång till fler av mina yogapass
och meditationer så blir jag jätteglad om jag får välkomna dig in på någon av mina 
webbvarianter med olika inriktningar. Jag vill gärna hjälpa dig att KOMMA HEM TILL 
DIG SJÄLV! 

Namasté Annika


