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MAGI för ryggen 
Här får du för fyra yogaställningar som i svaroopa yoga kallas för ”de fyra magiska”, 
därför att de har så djup effekt. De ska göras i den ordning de presenteras här, eftersom 
de jobbar med ryggens spänningar nerifrån och uppåt.

a) Sitt långt bak på en stol med knäna något isär 
och hälarna rakt under knäna. Vrid in tårna lite, 
utan att spänna lårmusklerna. Placera armbå-
garna på knäna. Slappna av och låt all kropps-
vikt hänga på benstommen i överarmarna. 
Släpp också ner huvudet så att nacken känns 
lång. Sitt så i cirka 1 1/2 minut. 

b) Andas in och häng framåt på utand-
ningen. Lägg ner händerna på golvet med 
handflatorna uppåt. Slappna av, huvudet får 
hänga. Se till att stortårna inte släpper kontak-
ten med golvet. Stanna cirka 1 1/2 minut. Kom 
tillbaka genom att sätta händerna på knäna 
och tryck dig upp. Ryggen ska inte användas. 
Räta slutligen upp huvudet.

a) Stå på alla fyra med händerna rakt under 
axlarna och knäna rakt under höfterna. Släng 
fram det högra benet. 

b) Häng på vänster arm och hitta naveln med 
höger hand, flytta handen lite nedanför naveln 
och ta ett rejält grepp i magen. Dra din överkropp 
ovanpå lårbenet med hjälp av höger arm. Placera 
dina fingertoppar på de nedersta revbenen. Om 

du knuffar dem lite framåt, kommer halva din 
bröstkorg nu att vila mot låret. 

c) Släpp ner huvudet, låt nacken bli lång och för 
dina höfter framåt, se till de håller sig parallellt.  
Följ successivt efter med dina händer så de 
kommer under skuldrorna igen. Och gå efter 
med foten, så hälen kommer under knäet. Häng 
med vikten på armar och ben. Genom att över-

kroppen vilar på låret skyddas svanken. 
Tänjningen sker på andra ställen. Stanna i ställ-
ningen i 1–3 minuter. För att ta dig ur positionen, 
knuffa dig tillbaka med armarna och sedan kan 
du dra tillbaka benet. Upprepa med andra sidan.

Ryttarställningen 
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a) Sitt långt bak på en stol. Placera fötterna intill 
varandra. Lyft höger ben och lägg ankeln ovanpå 
ditt vänstra lår. Var noga med att ankelknölen 
ligger precis ovanpå lårbenet. Låt armarna hänga 
ner utefter sidorna och luta dig bakåt mot rygg-
stödet. Tippa huvudet framåt. Vila i den ställ-
ningen och låt tyngdlagen verka. Försök släppa 
på spänningar i benet. Stanna i den här positio-
nen cirka 1 1/2 minut och gå sedan vidare till 
nästa steg.

b) Lyft armarna  ovanför huvudet. Gör ryggen 
lång och fäll dig framåt, låt huvud och armar 
hänga. Vänstra foten ska vara kvar i golvet. 
Känn att nacken blir lång. Bli kvar i ställningen 
ungefär 1 1/2 minut. Sätt händerna på vänster 
knä och tryck dig upp. När du satt ner foten, 
vila och känn effekten av övningen. Upprepa 
med det andra benet.

Lycksalig på svaroopa
Grundaren av svaroopayoga. Rama Berch eller Swami Nirmalananda, som hon också heter, råkade ut för en trafikolycka och var helt 
invalidiserad under ett par år. Yogan använde hon för sin egen rehabilitering. Rörelserna bygger på klassisk hathayoga. Svaroopa 
betyder ”the bliss of your own being”, som på svenska betyder ungefär ”lycksaligheten i ditt eget varande”.

Vill du veta mer?

Tirild Oftedals hemsida: www.ayurveda-yoga.nu, 
svaroopa-skolan i USA: www.svaroopayoga.org.
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a) Lägg dig på rygg på en filt eller yogamatta. 
Dra upp knäna mot bröstet och håll om dem 
med händerna. Håll ihop knän och fötter. Låt 
skulderbladen vila mot golvet. Om du märker att 
dina nackmuskler är korta eller att hakan skjuter 
upp, lägg en liten kudde under huvudet. 

b) För armarna rakt ut åt sidorna.  

c) Fäll knäna helt åt vänster, låt dem ligga ner 
på golvet. För ner vänstra handen mot knäna 
utefter golvet och låt handledsknölen möta 
knäskålen. För ner den högra armen till samma 

vinkel som den vänstra. Slappna av och bli tung. 
Stanna i ställningen i 1–5 minuter, gå sedan till-
baka till utgångspositionen i mitten och stanna 
upp där ett tag, innan du upprepar åt andra sidan.

Universalställningen4

Knä mot huvud 
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