
Vatayoga 
Vatayoga är långsam i sina rörel-
ser. Blicken fokuseras ner mot 
golvet. Andningen anpassas med 
längre inandning och kortare 
utandning som ger värme och 
balanserar vata. Andas in och 
räkna till sex, andas ut på tre. Ha 

extra mycket fokus på dina händer 
och fötter så att du grundar och 
fokuserar på att ha hela foten i 
mattan när du står i en position 
samt aktiverar extra mycket tryck 
genom händerna. Vatayoga är mer 
meditativ och har en lätt ansträng-

ningsnivå. Stanna inte för länge 
i en position. Låt övergångarna 
vara mjuka och långsamma. Det 
är bra för vata att ha en filt över 
sig i savasana (död mans ställning, 
alltså vila).
Före vatayoga är det bra att ta 

en lång och varm dusch eller ett 
varmt bad, ge självmassage med 
sesamolja och tända. Bra dofter 
vid vatayoga är basilika, apelsin, 
kryddnejlikor och rosengeranium. 
Upprepa alla övningar på motsatt 
ben för att få jämn effekt.

1Trädets position balanserar och 
grundar vata. Tänk på att vikten 
fördelas jämnt på foten och att alla 
tår vilar mot mattan. Håll händerna 
starkt mot varandra och låt blicken 
vila ner mot golvet.  

2 Balansera på ett ben. Vrid armar 
och ben som på bilden. Fokusera 
blicken ner eller att blunda helt. 
Utmana balansen. Fokusera på 
att fördela vikten jämnt över 
hela foten.  

3 I sittande balans på tårna vilar du blicken 
mot golvet, pressar ihop handflatorna kraftfullt 
mot varandra och lyfter dig några centimeter 
upp ifrån hälarna. Fokusera på hur övre delen 
av foten balanserar hela kroppen.
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4 Stå med fötterna brett isär. Böj dig framåt. Ta tag om stortårna med 
tumme och pekfinger. Sänk huvudet så långt ner mot mattan som möjligt. 
Fokus på fötter och huvud mot mattan. Andas lugnt. Blunda gärna. 

5 Vata balanseras 
bäst om blicken 

fokuseras lågt under 
yogapasset. 

– ger värme, stabiliserar, grundar och skapar välbefinnande
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