
 
 1. Rulle med skuldrene

Rull med begge skuldrene samtidig. Forsøk å lage store
sirkler. Rull først noen ganger den ene veien og deretter noen
ganger den andre veien. Rolige bevegelser. Armene skal
henge ned langs siden.

 2. Bryst og skuldre
Fold hendene bak på ryggen, samle skulderblad og strekk
armene i retning gulvet til du kjenner et behagelig strekk
omkring brystet og skuldrene. Hold stilling som lenge det er
behagelig for deg. Husk fri pust og avspent kjeve. 

 3. Sittende rotasjon av overkroppen 2
Sitt med bøyde ben og la knærne hvile ut til siden. Drei
overkroppen langsomt til den ene siden, til du kjenner det
strekker i ryggen og generelt i overkroppen. Hold stillingen en
liten stund (8-10 sek.) og vend rolig tilbake til midtstilling.
Gjenta til motsatt side. Husk avspent kjeve og fri pust. 

 4. Bryst og rygg 1
Stå foroverbøyd med grep omkring en ribbe, stolrygg eller
lignende. Hold armene strake og slipp overkroppen lett ned i
retning gulvet til du kjenner et strekk på forsiden av skuldrene,
evnt. langs brystflanken og rygg. Husk å slappe av i mage og
kjeve. Slipp pusten til. Hold posisjon så lenge den oppleves
behagelig for deg.

 
 5. Firfotstående: sitt tilbake på heler

Stå på alle fire. Sitt tilbake på helene og strekk ut armene så
langt frem foran kroppen, uten å presse for mye. Husk å
slappe av i rygg/mage, nakke og kjeve. Slipp pusten til. Hold
stillingen så lenge den oppleves behagelig for deg. 

 
 6. Ryggliggende rotasjon av korsrygg

Ligg på ryggen med føttene i gulvet og hendene ut til siden.
Vend håndflatene mot taket og hold benene samlet. Beveg
beinene samlet fra side til side i rolig tempo. Husk pust og
avspent kjeve.

Kroppsbevissthet, kontakt og avspenning. 

https://exorlive.com/video/?ex=7040,365,6558,671,9111,7643,10079,11049,11045&culture=nb-NO


 
 7. Rugge (Jhulana Lurhakanasana 3)

Ligg på ryggen og med hodet hvilende mot underlag. Samle
hendene rundt knærne og trekk knærne mot deg slik at det
oppstår en liten strekk i ryggen. "Rugg" gjerne litt frem og
tilbake slik. Husk avspent kjeve og fri pust. 

 
 8. Pusteøvelse

Ligg på ryggen med knærne bøyd og føttene i underlaget.
Evnt. legg hendene på magen på høyde med mellomgulvet.
Forsøk å slappe av i skuldrene, kjeven og tunga og ta en dyp
og rolig innånding ut mot hendene dine. (Tenk at magen er en
ballong som skal fylles med luft) Slipp så pusten godt ut igjen
(tøm ballongen for luft) og slapp av.  

 9. Kroppsstrekk

Ligg på ryggen med armene langs siden. Strekk så langs
midtlinjen med utstrakte armer/hender og føtter. Hvis mulig
forsøk så å la hendene hvile mot underlaget bak hodet
samtidig som du tar en dyp innånding i retning
mellomgulv/mage. Husk avspent kjeve og tunge (legg tunga i
munngulvet). Pust så rolig ut igjen. Slapp så helt av i kroppen. 

Kroppsbevissthet, kontakt og avspenning. 

https://exorlive.com/video/?ex=7040,365,6558,671,9111,7643,10079,11049,11045&culture=nb-NO

