
95HÄLSA nr 6, juni 2011

Kaphayoga 

2 Placera händerna så att fingrarna pekar mot fötterna. 
Lyft kroppen och blicken rakt upp. Känn hur du sträcker 
igenom hela kroppen. 

3 Håll armarna axelbrett isär. Böj dig så långt bak som det känns 
bra. Lyft blicken. Andas och njut av kraften i denna position.

– ger värme, lätthet, fokus, energi och rörelse

1 Låt armbågen vila lätt mot ditt knä och lyft upp ryggen av 
egen kraft. Pressa händerna kraftfullt mot varandra. Blicken vilar 
högt upp. Håll kvar ett andetag mer än du orkar. Denna övning 
kan förenklas genom att sänka det bakre benet mot mattan.

Kaphayoga kan närmast beskri-
vas som het yoga. Här jobbar 
man i ett snabbare tempo, håller 
positionerna längre, utövar fysiskt 
utmanande positioner med syfte 
att aktivera värme, lätthet och klar-
het. Andningen aktiveras med ett 
kortare stopp mellan in- och utand-

ning. Tänk att du andas in på ett, 
två, tre och håller på fyra. Sedan 
andas ut på ett, två, tre och håller 
på fyra. Detta aktiverar värme samt 
fokus och koncentration för kapha 
som har lätt för att bli uttråkad eller 
tappa intresset. Blicken riktas 
uppåt för att lätta upp kapha-

karaktären. Det är även viktigt för 
kapha att koncentrera sig på över-
gångarna mellan de olika positio-
nerna, att de utförs med elegans, 
styrka och kraft. Detta bidrar till 
ökat fokus. Solhälsningar är extra 
bra för kapha.
Före kaphayoga är det bra att 

frigöra sig med lite dans till ett 
par favoritlåtar och gärna klä sig 
i energigivande färger. Garshan, 
torrmassage med silkesvantar sät-
ter fart på cirkulationen och passar 
utmärkt före eller efter passet. 
Upprepa alla övningar på motsatt 
ben för att få jämn effekt. Å

5 Kapha balanseras 
bäst av en blick som 
riktas högt upp medan 
händerna förs samman 
bakom ryggen.
 

4 Stå med fötterna tätt ihop. 
Placera armarna axelbrett isär. 
Lyft blicken. Sänk axlarna. Utmana 
dig genom att böja så djupt som 
det känns bra. Luta dig en aning 
framåt. Känn värmen och kraften 
spridas i kroppen.


