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Innledning 

I en verden hvor sansene stimuleres mer og mer er det viktigere enn noensinne å utøve teknikker 
for å nedregulere et overaktivert sinn og en anspent kropp. Yoga og de tilhørende disiplinene som 
Asanas, Pranayama, Pratyahara og Dharana spiller en viktig rolle i dagens metoder, også innenfor 
helsevesenet. Stress er i utgangspunktet ikke en negativ respons til et høyt aktivitetsnivå eller 
traumatiske opplevelser, men kan bli ødeleggende for helsen når det resulterer i kroniske psykiske 
og fysiske mønstre som man ikke kommer i møte. Gjennom teknikkene som gjennomgåes på 
denne utdanningen vil vi lære å kunne «flytte tilbake» inn i kroppene våre for økt tilstedeværelse 
og velvære i hverdagen. 

 «Listen to your body when it whispers  
so you don’t have to hear it scream…» - ukjent

Historikk 

Restorative yoga, slik den blir undervist her, er en relativt ung yogastil med sitt opphav i Iyengar 
Yoga. B.K.S Iyengar (heretter Iyengar) var en ivrig tilhenger av å tilpasse ulike yogastillinger som et 
viktig ledd i rehabiliteringen av alt fra stress, skader og sykdom. Resultatet ble kortere 
rehabiliteringsperioder og færre spenninger relatert til smerte og ubehag. Selv om moderne 
forskningsmetoder ikke opprinnelig ble tatt i bruk for å måle disse virkningene så talte 
resultatene for seg selv. Iyengar utviklet restorative versjoner av flere klassiske yogastillinger og 
tilpasset alltid stillingene individuelt.  
En av Iyengars senior lærere, Judith Hanson Lasather, videreutviklet Restorative yoga slik den 
undervises på dette kurset. Som fysioterapeut innførte hun viktigheten av å støtte alle store ledd i 
kroppen som et hovedelement i praksisen og implementerte prinsipper fra vestens forståelse av 
kroppen og nervesystemet. Mindful Restorative yoga er en videreføring av disse teknikkene i 
samspill med teknikker fra Mindfulness tradisjonen.  
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Forskjellen mellom Yin og Restorative Yoga 

I en verden av mange yogastiler støter man ofte på tittelen Restorative Yoga. Enten står navnet 
alene eller i direkte relasjon til en spesifikk yogastil. f.eks. Restorative Yoga, Relax and Renew (™), 
Restorative Yin Yoga eller Jivamukti Restorative. Det som er viktig å huske er at ordet “restorative”, 
i seg selv, ikke er en egen tradisjon eller yogastil som følger et spesifikt opphav, men heller en 
referanse til selve effekten. Altså flere yogastiler kan utføres restorativt og dermed ta i bruk ordet 
etter ønske og behov.  

Felles for de fleste restorative yogaklasser er en rolig utførelse av yogastillinger (asanas). En 
Restorative yogaklasse inneholder også pusteteknikker (Pranayama), konsentrasjonsøvelser 
(Dharana), meditasjon (Dhyana), avspenningsteknikker og tilbaketrekking av sanseapparatets 
effekt på kropp og sinn (Pratyahara).  Restorative yoga slik den er mest utbredt i India og vesten 
følger B. K. S. Iyengars yogastil. Dette er en Hatha Yoga stil som følger Patanjalis yogatradisjon 
som er ca. 1700 år gammel. Iyengar yoga har en terapeutisk tilnærming til utførelsen av 
yogastillinger hvor det tas i bruk diverse utstyr for å tilpasse stillingene til utøver. Optimal 
plassering av kroppen i relasjon til anatomi og tyngdekraft sies å gi best effekt både fysisk og 
mentalt.  

Forskjellen mellom Yin Yoga og Restorative Yoga handler overordnet om det å strekke versus å gi 
slipp/smelte. Selv om konseptet å “gi slipp” også er en viktig del av Yin yoga så er dyp mental og 
fysisk avspenning selve hovedkonseptet i Restorative yoga. Avspenning er selve forutsetningen for 
å oppnå dyp hvile i våken tilstand. I Restorative yoga handler det om å fasilitere avspenning på 
alle plan. Det brukes utstyr som puter, bolstre, 1,5 kg. Iyengartepper, sandposer, klosser, stropper, 
stoler, vegg, dør, vekter, øyeputer og yogamatter for å nevne noen. Dette utstyret har til hensikt å 
støtte, mykne, trygge, mørkne, varme, og åpne kropp og sinn i takt med avspenningsresponsen i 
nervesystemet som følger ved riktig utførelse. I løpet av en 90 minutters Restorative yogatime vil 
du oppleve maksimalt 3-5 øvelser inkludert Shavasana. Overgangene utøves med like stor 
presisjon som selve stillingene da det tilrettelegger for en progressiv tilnærming til avspenning. 
Effekten i nervesystemet tas med fra den ene stillingen til den neste, og kroppen går som resultat 

dypere og dypere inn i avspenning. 

En Restorative yogastilling må utføres i minimum 15 - 20 minutter for å oppnå ønsket effekt. 
Vitenskapelige studier har vist at det tar et menneske med gjennomsnitlig stressnivå omlag 15 
minutter før både kroppen og sinnet går inn i dyp avspenning. I denne prosessen beveger 
kroppen seg fra et aktivt nervesystem, hvor det sympatiske nervesystemet dominerer, til et 
mindre aktivt nervesystem, hvor det parasympatiske nervesystemet er dominant(se mer om det 
autonome nervesystemet under). Som metode i Mindful Restorative Yoga brukes et knippe 
mindfulnessteknikker som veileder studenten til å oppleve nærvær i øyeblikket via kroppen. 
Kroppen gis full tilgang til sin iboende evne til å helbrede seg selv. Strekking kan ofte betraktes 
som en “aktivering” av nervesystemet hvis det er ubehag involvert. En strekk bør ikke holdes 
lenger enn 3-5 minutter for å unngå skade eller negative reaksjoner i kroppen, og støtter derfor 
ikke kroppens evne til å oppnå dypere avspenning. Yin yoga har også en beroligende effekt på 
kropp og sinn i sin utforming og utførelse. Man kan derfor si, fra et overordnet perspektiv, at den 
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har en restorativ utforming, men mangler den Restorative yogaens tilsiktede effekt på 
nervesystemet. 

Forskjellen mellom søvn og Restorative yoga 

Det er en markant forskjell mellom dyp søvn og Restorative yoga. F.eks. kan man spenne muskler 
når man drømmer og under andre faser av søvnen. Avspenning er en tilstand der kroppen er i 
fullstendig ro, helt uten anstrengelse, og hjernen/tankevirksomheten befinner seg i en type dvale, 
et sted mellom søvn og våken tilstand. 

Kort om nervesystemet 

Sentralnervesystemet 

Håndterer hjernen og ryggmargen  

Det somatiske nervesystemet 

Det somatiske nervesystemet (også kalt det frivillige nervesystemet) håndterer hovedsakelig 
skjelettets muskler og kroppsbevegelser. Vi styrer dette med vår bevissthet.  

Det autonome nervesystemet 

Det autonome nervesystemet (også kalt det ufrivillige nervesystemet) styrer muskulaturen i 
hjertet, organer og kjertler. Det arbeider med å opprettholde homeostase i systemet ved å 
koordinere det sympatiske og parasympatiske nervesystemet.  

Tre av de viktigste komponentene når man omtaler stressresponsen er det enteriske 
nervesystemet, som hovedsakelig finnes i magen, og det parasympatiske nervesystemet (PNS) og 
det sympatiske nervesystemet (SNS). Forskning har i nyere tid tatt i bruk hjerteratevariabilitet som 
testvariabel ved forskning av yogaens effekt på stressresponsen. Denne forskningen har vist at 
man klarer å balansere PNS og SNS ved å praktisere Yoga.  1

Kelly McGonnical, Change Your Stress Response i Yoga Journal, https://www.yogajournal.com/health/tame-stress1
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Det sympatiske nervesystemet (SNS) 
Det sympatiske nervesystemet aktiveres når man utsettes for farer /stress.  

• «Fight, Flight, Freeze & Befriend» (sistnevnte er jmf. Polyvagal teori)
• Utskilling av hormoner som Kortisol, Noradrenalin, Østrogen og Testosteron
• Er aktivt når vi er stresset eller eksponert for ekstreme forhold
• Fysisk respons som:

• Hjerteslag og puls øker
• Blodomløpet sendes til de store musklene i armer og ben
• Pupillene blir større
• Huden blir kald og våt, du svetter
• Fordøyelsen blir redusert
• pluss mye mer…

Det parasympatiske nervesystemet (PSN) 
PSN aktiveres når man har lavt stressnivå og befinner seg i trygge omgivelser.  

• ”Rest and Digest” / «Tend and Befriend»
• Utskilling av hormoner som Endorfin, Serotonin og Oxytosin
• Konserverer energi i kroppen
• Omfavner kroppens vedlikehold / homeostase i pust, fordøyelse og utskilling av giftstoffer.
• Hjerteslag og puls senkes
• Økt blodtilførsel til fordøyelsen og det enteriske nervesystemet

Vagus nerven 

Vagus: kommer fra ordet Vagabond (vandreren) 

Kranialnerve nr. 10 tilhører de preganglionære 
nervecellene. De preganglionære nervecellene ligger 
delvis i hjernestammen og delvis i korsbensdelen av 
ryggmargen. De parasympatiske hjernestammefibrene 
går ut gjennom 3. hjernenerve til øyet, gjennom 7. og 9. 
hjernenerve til spyttkjertler og gjennom 10. hjernenerve 
til bryst- og bukhulens innvollsorganer. 

Den 10. kraniale nerven er koblet til regulering av 
nervesystemet i den viscerale delen av kroppen.  
• Vagusnerven spiller en kritisk rolle da den tilfører parasympatisk informasjon til de viscerale

organene (respirasjon, fordøyelse og urinvei)
• Vagusnerven kontrollerer blant annet puls, bronkier og fordøyelse
• Vagal tone vil bestemme hvor mye eller lite sympatisk eller parasympatisk aktivering som skjer

Kopirett Elise Jansen 2019



Polyvagal teori 

Dr. Stephen Porges hevder i sin Polyvagale teori  at de mer utviklede pattedyrene, som f.eks. 2

mennesker, har utviklet flere sider ved stressresponsen. Det som skiller oss fra andre er sosial 
oppførsel som forhandlinger, overtalelse og lignende sosiale kommunikasjonsmetoder som 
brukes for å håndtere utfordringer. Hvordan disse mekanismene manifesteres i den aktuelle 
situasjonen er avhengig av vagal tone (Vagus nervens evne til å aktiveres og deaktiveres).  

Hypothalamus 

Denne nerven vedlikeholder homeostase/balanse ved å koordinere både det parasympatiske og 
sympatiske nervesystemet.  Den mottar signaler fra kroppen og utløser hormonelle sekreter som 
regulerer SNS direkte og PNS indirekte. Hypothalamus omtales som senteret for stressrespons i 
hjernen. 

• Regulerer blant annet kroppstemperatur og motivasjon
• Opprettholder homeostase
• Sympatikus aktivering (nervene aktiveres)
• Adrenokortikal aktivering (stresshormoner)
• Stress kan påvirke produksjon av GABA signalstoffer som påvirker amygdala

Hjerteratevaribilitet 

Hjerteratevaribilitet (HRV)  er hjertets evne til å variere heving og senking av puls mellom hvert 3

hjerteslag. Innen forskning på yoga og meditasjon brukes målinger som kombineres med pusten. 
På hver innpust aktiveres det sympatiske nervesystemet og på hver utpust aktiveres det 
parasympatiske nervesystemet. Hjertets evne til å aktivere eller deaktivere gir en indikasjon på 
Vagal tone. Hvis variasjonen er høy er kroppens evne til å regulere seg selv sterk og du har en 
sunn reaksjon på stress. 

Yoga som stressmestring 

Både det sympatiske og parasympatiske nervesystemet er styrt av våre reaksjoner. Lenger 
eksponering for stress kan føre til en kronisk aktivering av det sympatiske nervesystemet som 
igjen kan medføre helsemessige problemer. Med Yoga kan vi hjelpe kroppen til å aktivere det 

 Porges Stephen W. 2011. The Polyvagal Theory. New York: W. W. Norton & Company2

 Heart Rate Variability, WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Heart_rate_variability3
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parasympatiske nervesystemet. Vi kan trene opp nervesystemet til å stabiliseres raskere etter 
stressende hendelser. Dette krever at man utfører en bredde av hva yogaen tilbyr. 

Effektive metoder for dette er: 

• Asanas (restorative eller dynamisk)
• Mantraer
• Meditasjon
• Pranayama
• Svadhyaya
• Mindfulness

Avspenningsresponsen  

Dr. Herbert Benson er kjent for forskning på avspenningsresponsen hos mennesker . For å trigge 4

avspenningsresponsen er det to typer aktiviteter som må utføres: 

1. En repetetiv handling; bønn, mantra, lyd, setning, bevegelse eller fokuspunkt (som
oppmerksomhet på pustens gjentagende bevegelser)

2. Hver gang andre tanker lages av sinnet skal du, helt uinteressert, la dem passere for å så flytte
oppmerksomheten på den gjentagende hendelsen.

Disse to teknikkene bryter de gjentagende mønstrene som preger våre daglige tankeaktiviteter.  

Utførelse: Slapp av i hele kroppen enten sittende eller liggende. Lukk øynene. Pust rolig og for 
hver utpust gjør den repetetive handlingen.  

Restorative yoga og avspenning 

• Stillhet er en forutsetning for å oppnå full avspenning

• Fysisk behag/komfort er viktig. Ubehag aktiverer «Det retikulære aktiveringssystemet» - RAS

• Muskulær avspenning. Spente muskler (re)aktiverer nervesystemet

• Varm hud. Kald hud aktiverer Hypothalamus som aktiverer nervesystemet

• Liggende eller opp-ned stillinger. Blodtrykk mot bryst og hals roer ned nervesystemet - økt
stimuli av Baroreseptorene som regulerer blodtrykket

• Trykk på benet rundt øynene aktiverer «okular kranierefleks» som senker pulsen

 Benson, Dr. Herbert 1984, Beyond The Relaxation Respons. New York: Times Books4
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• Tillatelse til å slappe av (stimulerer Amygdalaen som er et angstsenter i hjernen

• Nok tid til å la stresskjemikalier og spenninger i kroppen brytes ned (minimum 15 minutter)

• Mørke. Lys deaktiverer den delen av hypothalamus som roer ned nervesystemet

Tilstedeværelse i kroppen 

Om man spør hva det vil si å være tilstede i kroppen vil man trolig få veldig forskjellige svar. Det 
finnes mange måter å oppleve indre tilstedeværelse på. Ofte deles disse inn i tre hovedkategorier; 
ekstrosepsjon, propriosepsjon og introsepsjon. Med disse tre variantene beveger man seg fra 
utsiden til innsiden av kroppen. 

Ekstrosepsjon 
Ekstrosepsjon handler om vår opplevelse av ting som skjer rundt oss. F.eks hvordan vi opplever en 
konsert, vårt engasjement i et samfunnsrelatert spørsmål eller å høre et barn le.  

Propriosepsjon 
Propriosepsjon er opplevelsen av kroppen i rommet. Dette kan også være i relasjon til andre 
objekter og personer samt vårt forhold til bevegelsesmønstrene i vår egen kropp. Uten denne 
egenskapen vil vi ikke klare å bevege oss særlig godt, og vil f.eks lett kunne kollidere med ting. De 
fleste proprioseptorene i kroppen befinner seg i bindevevet. 

Introsepsjon 
Introsepsjon er opplevelsen  av hva som skjer på innsiden av kroppen. Introsepsjon omtales ofte 
som mindfulness i kroppen. Oppmerksomheten på det indre landskapet kan trenes opp slik at 
man kan fornemme flere nyanser etter hvert. Ved introseptiv oppmerksomhet stilles følgende 
kriterier: 

• En fordomsfri og åpen holdning til det som åpenbarer seg fra øyeblikk til øyeblikk. Vi beveger
oss inn i det indre, uten forventninger.

• Motstå å fokusere på en spesifikk følelse. Vi er tilstede for både de følelsene, fysiske eller
mentale, som viser seg fra et øyeblikk til det neste.

• Legger til side vår “indre dialog” og “historien om oss selv”

Vitenskapelige undersøkelser har vist at ved å legge til side våre fordommer og forventninger så 
skapes det et mer “positivt” indre miljø som grunnlag for helbredelse. Når vi forventer at noe 
negativt skal skje, f.eks. smerte, så skrur vi på samme tid av evnen til å føle behag. Fokuset på 
smerten overdøver andre potensielt behagelige opplevelser i kroppen. Så ved å være tilstede for 
hele opplevelsen av det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk vil introsepsjon kunne ha potensiale til 
å 
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endre noe negativ til noe positivt. Introsepsjon setter lys på forholdet mellom kropp og sinn. 
Hvordan forholder vi oss til oss selv? og hvilke holdninger møter vi våre opplevelser med? Kan vi 
kultivere en følelse av nøytralitet, vennlighet og omtanke? Undersøkelser på introsepsjon innenfor 
nevropsykologi viser at bruken av instroseptive teknikker har veldig positiv virkning på våre 
emosjoner og vår immunologi. 

Introsepsjonsøvelse: 

• Ligg på ryggen eller sitt i en meditasjonsstilling.
• La oppmerksomheten bevege seg fra et fokusområde til den neste.
• Legg en hånd over hjertet og en annen på magen
• Bli oppmerksom på bevegelsene fra pusten i kroppen mot hendene
• Bli oppmerksom på berøringen av hendene på kroppen (trykk, varme osv / fysiske

fornemmelser)
• Bli oppmerksom på stemningen i kroppen der hendene møter brystet og magen
• Bli oppmerksom på tankenes hastighet
• Ta hendene bort fra kroppen, hvil dem på gulvet om du ligger eller på lårene om du sitter. Ta

oppmerksomheten tilbake til fornemmelsen av den spontane pusten i kroppen
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Shavasana 

Shavas: lik / død kropp 
Asana: yogastilling / sete 

“Abandon nothing. Take up nothing. 
Rest, abide in yourself, just as you are.” 

– Abhinavagupta

Død manns stilling eller rettere sagt Shavasana kommer fra ordet «sava» som på sanskrit betyr 
«lik».  Hensikten med metaforen er at vi skal la våre gamle mønstre og vaner dø i prosessen av å 
overgi oss selv til øyeblikket. Ved å la opplevelsen av å være i kroppen gå i oppløsning oppnår 
du en nøytral tilstand av tilstedeværelse hvor du kan hvile i ren eksistens og væren. Høres enkelt 
ut, ikke sant? Både kjente yogaguruer som B.K.S Iyengar og Patabi Jois refererer til Shavasana som 
den vanskeligste stillingen, da den krever fullstendig tilstedeværelse av utøveren. Hvordan skal vi 
få en riktig opplevelse av Shavasana? Svaret ligger i fokus på utførelse og overgivelse. 

Full overgivelse til øyeblikket 

Mange opplever instruksjoner i Shavasana som et mål til å nå dyp avspenning, eller hvor bruken 
av visualiseringer dominerer opplevelsen – altså man har noe å «gjøre på» i stillingen. Dette er ikke 
den opprinnelige hensikten med Shavasana – den skal oppleves som «ingenting». 

Judith Hanson Lasather referer ofte til to konsepter i Patanjalis yogasutraer; Abhyasa (bestemt 
anstrengelse/utførelse) og Vairagya (full overgivelse). Man tilrettelegger stillingen med fokus på 
posisjonering, linjering og utførelse og deretter overgir man seg fullstendig til ren væren. Uten 
kombinasjonen av disse to konseptene vil stillingen kunne bli enten umotivert, apatisk eller en 
kombinasjon av begge. Stillingens form gir rom for at Vairagya kan utfolde seg fritt. Uten 
Shavasanastillingen så vil ikke overgivelsen kunne skje og man blir liggende i en tilstand som kan 
være preget av mentalt og/eller fysisk ubehag. 

Latskap eller bortkastet tid? 

Veldig mange yogier anser Shavasana som en uviktig stilling, og tenker at det er bare en liten 
hvile man kan gjøre mot slutten av en yogapraksis. Det man kabn oppnå i Shavasana handler om 
en dypere tilstand av hvile enn den rent fysiske avslapningen. Man skal ikke bare gi slipp på 
fysiske spenninger, men også alle de andre unødvendige somatiske spenningene som en stresset 
kropp bærer på. 
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«Becomming who you are in stead of what you do. Just lying 
in Shavasana many wonderful things start to happen» 

– Judith H. Lasather

Vi er ofte preget av et overaktivisert nervesystem, bekymringer, mental og eksistensiell tretthet. 
Ved å gi slipp på dette vil vi oppnå klarhet, få et rikere liv gjennom å ta bedre vare på oss selv og 
våre medmennesker. Shavasana er en meditativ praksis som bør integreres i din fysiske 
yogapraksis. Vi er «human beings» ikke «human doings»! 

Fem tips til en god Shavasana 

Utfør gjerne Shavasana i minimum 15-20 min da det er tiden for at avspenningsresponsen skal 
aktiveres optimalt. 

1. Legg deg ned på gulvet ryggen. Sørg for at du ligger så symmetrisk og flatt som mulig. Bruk
gjerne en yogamatte eller lignende. Sørg for at du ligger behagelig. Legg et sammenbrettet
teppe eller en flat pute under hodet, men sørg for at hodet er noenlunde like høyt som
brystkassen, altså ikke for høyt. Legg også gjerne et rullet teppe eller en bolster under knærne.
Hvis du får for stort press på hælene kan du legge et sammenrullet teppe under den nederste
delen av leggene. Dekk til kroppen om du er kald.

2. Legg omgivelsene tilrette for at du kan oppnå en uforstyrret Shavasana. Demp lyset, eller enda
bedre, bruk en øyepute.

3. La kroppen din få ligge i stillhet, ta en pause fra mobil og musikk.
4. La den naturlige pusten få komme i kroppen, uten at du griper inn.
5. Om det er mye tanker som dominerer opplevelsen kan du rette oppmerksomheten på

fornemmelsen av pusten i kroppen.

Hvorfor minimum 20 minutter i Shavasana? 

Det tar ca. 15 minutter for et gjennomsnittsmenneske å komme inn i en dypere avspenning i 
Restorative yoga. Disse 15 minuttene må inneholde så mange av kriteriene for avspenning som 
mulig. Når kroppen har landet i en parasympatisk dominans vil alle de «rolige» mekanismene 
iverksettes og kroppen vil starte med å gjennoprette homeostase (se Vagusnerven ovenfor). Vår 
kjemiske tilstand endres i blodet, hjernefunksjonen endres og blodtrykket blir lavere. Altså mens 
det sympatiske nervessystemet tilrettelegger for skjerpede sanser og rask respons, vil man i 
avspenning sette i gang reparasjon av celler, fordøyelsen, reproduksjon med mer. Dermed vil man 
kunne høste alle fordelene av å være i parasympatisk respons først i og etter det har gått ca. 15 
minutter. All tid etter 15 minutterspunktet vil være i dyp avspenning. 15 minutter skal telles fra 
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man har kommet helt inn i stillingen ikke fra man begynner å tilrettelegge. Ved egenpraksis er 
det viktig å bruke en timer for å lage en trygg ramme for tiden og tidsrommet man har satt av. 

Hva sier Yogafilosofien om Shavasana? 

«Stiram Sukham Asanam»  
- Pada II, v. 46 from The Yoga Sutra of Patanjali

Dette verset fra Patanjalis yoga sutraer har ofte blitt oversatt til å handle om å holde en 
yogastilling med ro og letthet. I konteksten av Restorative yoga kan man legge vekt på hva det vil 
si å være i stillhet. Sukam styrker praksisen av å finne plass til opplevelsen av hvem vi er, alle 
opplevelsene av å være menneske, med et rolig og stille sinn. Livet er kanskje ikke slik man ønsker 
det men du er likevel i fred med deg selv og dine omgivelser. 

3 faser i Shavasana 

• Avspenning: fysisk komme tilrette i stillingen
• Pratyahara: kroppen og sinnet er stilnet og sansene trigger færre reaksjoner
• Ashunya: «ikke-tomhet»
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Pranayama 

Prana: livskraft / energi 
Ayama: kontroll / tilbakeholding 

Mens kroppen slapper av i restorative stillinger er det den naturlige pusten som spiller den 
viktigste rollen. Ved å la pusten få flyte fritt, tillater vi den å falle til ro i takt med resten av 
nervesystemet. Åndedrettet har en elegant måte å bevege på mot nye steder i kroppen. Det 
åpner opp kroppen fra innsiden ved å ta minste motstands vei. En rolig pust gir signaler til 
nervesystemet om at du er trygg, trygghet i kroppen gir pusten signaler om å falle til ro. I lys av 
Mindfulness er pusten en av de viktigste konsentrasjonspunktene vi gir sinnet i løpet av en 
Restorative yogatime (er om dette kapittelet om Mindfulness som metode). 

I Pranayama benyttes de fysiologiske pustefunksjonene til å dirigere og konservere energi. Det 
aller første trinnet i pranayama er å slappe av. Hvis du opplever åndedrettet som hakkete og 
anstrengt, så forbigår du kroppens kapasitet til å håndtere karbondioksyd og oxygen. Begynn 
derfor gjerne med ca. 75% av din fulle kapasitet. Pranayama utføres ofte liggende i en Restorative 
klasse,  helst med overkroppen hevet. Supta Baddha Konasana, stillingen nedenfor, er ypperlig til 
å gjøre Pranayama 
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Øvelser 

Følgende øvelser passer godt i en Restorative yogatime. Anbefalt repetisjon er 3 - 7 runder med 
unntak av Brahmari hvor man kan utøve øvelsen i opptil 5 min. 

Naturlig pust 

Dette er den spontane pusten, slik kroppen puster helt av seg selv. Det er viktig å puste gjennom 
nesen så mye som mulig. Ved pust i nesen vil utpusten automatisk forlenges og det 
parasympatiske nervesystemet aktiveres. Pusten varmes opp og stimulerer halsen fra innsiden, 
dette har en positiv innvirkning på Vagus nerven. Naturlig pust er først og fremst en observasjon 
mer enn en handling. Man utøver en ukritisk, tilstedeværende oppmerksomhet på åndedrettet i 
kroppen. Ved å slippe kontrollen får åndedrettet lov til å utøve sin naturlige intelligens. Pusten vil 
speile og påvirke kroppens rytme og tilstand.  

Utførelse:  

• Observasjon av pusten ved fokus på de fysiske bevegelsene og fornemmelsene pusten lager.
• Kevala Kumbhaka: Når man følger pustens syklus legges det spesielt vekt på overgangene fra

innpust til utpust, og utpust til innpust. I overgangene vil det oppstå en pause, et rom hvor
pusten er helt stille før den snur mot innpust eller utpust. Denne pausen ansees tradisjonelt å
bevege Prana. Dette har en positiv påvirkning av opplevelsen av seg selv.

Kontraindikasjoner: ingen 

Sama Vritti 

Sama: lik / gjevn 
Vritti: forstyrrelse 

Det finnes flere versjoner av denne øvelsen, da den som hovedsakelig utøves ved å gjøre innpust 
like lang som utpust. I Restorative yoga passer det fint å ta i bruk denne pusten i de tilfellene hvor 
man opplever utmattelse, depresjon eller utbrenthet. Denne pusten oppretter en balanse mellom 
det sympatiske- og det parasympatiske nervesystemet.  

Utførelse:  
• Lik innpust som utpust med telling. Ved å telle lengden til innpusten i sekunder (1-entusen, 2-

entusen til 4-entusen) og forlenge utpusten med nøyaktig like mange tellinger. En hakkete pust
vil indikere at du har gått forbi din kapasitet og trenger å redusere antall tellinger.

Kontraindikasjoner: Hyperaktivert nervesystem som f.eks. ved angst og PTSD. 
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Visama Vritti 

Visama: ulik / ugjevn 
Vritti: forstyrrelse 

Visama betyr å gjør innpust forskjellig fra utpust. Å forlenge innpusten gir energi og dominans i 
det sympatiske nervesystemet. Dette er ikke en fordel i Restorative yoga der aktivering av det 
parasympatiske nervesystemet står sentralt. Forlenget utpust roer ned kropp og sinn. 

Utførelse:  
• Forlenge utpust med telling. Ved å telle lengden til innpusten i sek (1-entusen, 2-entusen osv.)

og forlenge utpusten med 1 - flere tellinger. Begynn med et sekund lengre utpust og utvid,
gradvis til du puster ut dobbelt så lenge som du puster inn. En hakkete pust vil indikere at du
har gått forbi din kapasitet.

• Pause halveis ut i utpusten. Ved å stanse pusten halvveis ut i utpusten og telle en til flere
sekunder før man puster ferdig ut, forlenger også utpusten. Å holde pusten ute ved endt utpust
er ikke å anbefale da det kan virke irriterende for nervesystemet. Begynn med et sekund pause
og utvid gradvis. En hakkete pust vil indikere at du har gått forbi din kapasitet.

Kontraindikasjoner: Hypoaktivert nervesystem. F,eks. vil man ved depresjon og tungsinn kunne 
forsterke symptomene.  Praktiser heller Sama Vritti. 

Brahmari  

Brahmari: Den sorte Indisk bien 

Denne pusteøvelsen kan utføres både liggende og sittende. I denne øvelsen skal man lage en 
«nynnelyd» på utpust gjennom nesen. Lyden er utpreget nasal og du vil kjenne en tydlig vibrasjon 
i kraniet ved nesen, pannen og tinningen. Noen vil sammenligne det med vibrasjonen som 
oppstår når man snorker. I denne øvelsen blir utpusten betraktelig lenger enn innpusten, og virker 
derav avspennende. Vitenskapelige tester har også vist at den alkaliserer blodet. I en mer avansert 
praksis vil et alternativ være å lage lyde både på innpust og utpust - men dette vil gi en annen 
effekt på nervesystemet som ved lyd kun ved utpust. Lyden i seg selv er også beroligende da den 
stimulerer Vagus nerven.   

Utførelse:  
• Forlenge utpust med lyd og innpust uten lyd. Fortsett i eget tempo i 1-5 minutter.
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Mindfulness 

“Mindfulness is awareness that arises through paying attention, 
on purpose, in the present moment, non-judgementally”  

– John Kabat-Zinn

Restorative Yoga er i utgangspunktet en meditativ yogastil. Mindfulness tas i bruk ved å observere 
kroppen, pusten, sansene og sinnet. I stedet for å forsøke å endre det som finnes i øyeblikket er vi 
et nærværende vitne, som med omtanke fornemmer det som skjer. Alt som eksisterer har fra 
naturens side en forgjengelig karakter. I Mindfulness bruker vi som oftest oss selv som objektet for 
observasjonen. 
De fleste av oss har dessverre et ganske distansert forhold, mindre vi føler ubehag eller smerte. Da 
skyter plutselig våre sanser inn og vi forsøker å «løse» problemet med forskjellige strategier. Kunne 
vi ha unngått dramatiske opplevelser i kroppen om vi lærte oss å begynne å lytte til den når den. 
Våre sanser gjør at vi som oftest forholder oss til alt som befinner seg i møte med kroppen fra 
utsiden. Vi snur oppmerksomheten bort fra kroppens indre signaler, som tretthet, ubehag og uro.  

For flere av oss handler det ofte om å ikke ta seg tid å lytte til kroppen. Den har blitt et praktisk 
verktøy, og for mange et konstant forbedringsprosjekt som fjerner oss fra magien av å være ett 
fullverdig menneske. Vårt sinn og tanker er ofte så fokusert på det som ikke fungerer i kroppen og 
sinnet at vi ofte blir blinde for det som er positivt. Mindfulness handler om å åpnet imøtekomme 
hvert øyeblikk som noe nytt. 

I en Restorative yogatime flytter vi inn i kroppen ved å bli fortrolige med all dens mangfold. Den 
som underviser er veilederen. MIndfulnessteknikkene som tas i bruk har sitt opphav i MBSR 
teknikker (MIndfulness Based Stress Reduction) - utviklet av Jon Kabat-Zinn.  

Teknikker som brukes i Mindful Restorative yoga: 

1. Bodyscan
2. Shamata / Anapatisati - observasjon av pusten i kroppen
3. Pratyahara - observasjon av sansene og tilbaketrekking av reaksjonene som følger
4. Enkle avspenningsteknikker

Grunnpilarene i mindfulness I jmf. Jon Kabat-Zinn 

1. Ha en fordomsfri holdning
2. Vær tålmodig
3. Tenk som en nybegynner
4. Vis tillit
5. Vær uanstrengt i din tilnærming
6. Vær aksepterende
7. Gi slipp
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Sekvensiering 

En Restorative yogatime bør utføres på minimum 75 minutter, helst 90 minutter. Det er viktig å 
huske at man bør være minimum 15 minutter i hver stilling. Det tar lang tid å instruere og 
komme inn og ut av stillingene. Du må derfor beregne minimum 20-25 minutter til hver stilling. 
Da sier det seg selv at det max kan nyttes 3-4 stillinger, inkludert Shavasana, per 
undervisningstime. Restorative stillinger passer godt som et ledd i andre yogatimer, enten som 
introduksjon eller avslutning. 

Eksempler på Sekvenser 

1. Bodyscan 15 min
2. Enkel bakoverbøy med rull
3. Skulderstående (liggende)
4. Sideliggende Shavasana

1. Innledende meditasjon på sansene 15 min
2. Bakoverbøy med brett under brystet
3. Sidestrekk (begge sider)
4. Klassisk Shavasana

1. Meditasjon på pusten (Shamata) i Supta Baddha Konasana
2. Twist (begge sider)
3. Shavasana (rull på tvers under magen rett under navlen)

Anbefalt utstyr 

• Blokker
• Tepper
• Bolstre / yogaputer (runde og rektangulære)
• Stropper
• Øyeputer
• Yogamatter
• Sandposer
• Stoler
• Vegg
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Kunsten å brette tepper 

Tepper kan brettes på mange måter og utgjør en viktig del av utstyret i Restorative yoga. Det er 
viktig å være nøyaktig i bretting av tepper. Krøll og rynker kan være meget irriterende! Følgende 
illustrasjon viser noen av de vanligste teknikkene: 
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Anbefalt litteratur 

Relax and Renew : Restful Yoga for Stressful Times  / Judith Lasather 

Yoga Journal Presents Restorative Yoga for Life : A Relaxing Way to De-stress, Re-energize, and 
Find Balance  / Gail Boorstein Grossman 

Yoga for Emotional Balance: Simple Practices to Help Relieve Anxiety and Depression / Bo 
Forbes 

Full Catastrophy Living / Jon Kabath-Zinn 

Artikler og video på internett 

Return til Stillness: Judith Lasater - http://www.yogajournal.com/article/yoga-101/return-stillness/ 
(artikkel) 

The Relaxation Revolution: Enhancing Health Through Mind Body Healing forelesning av 
Herbert Benson - https://www.youtube.com/watch?v=KZ7JfC3_Zgc (video) 

Change Your Stress Response: Kelly McGonigal - http://www.yogajournal.com/article/ayurveda/
tame-stress/ (artikkel) 

Condition for Calm: Roger Cole - http://www.encognitive.com/files/Anatomy.pdf 
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Bakoverbøy med tepperull / brett   
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Matsyasana / Fisken 

Bakoverbøy med bolstre 
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Setu Bandha Sarvangasana / Broen 
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Supta Baddha Konasana / Liggende bundet 
vinkelstilling 
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Adho Mukha Virasana / Barnets stilling 
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Swastikasana / Enkel skredderstilling 
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Janu Sirsasana / Sittende hode mot kne stilling 
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Pachimottanasana / Den store østlige strekken 
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Sidestrekk 
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Salambha Bharadvajasana / Liggende tvist 
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Shavasana 
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Shavasana med løftet bryst 
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Sideliggende Shavasana 
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Viparita Karani 
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Adho Mukha Svanasana / Hunden som ser ned 
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Magetrykk 
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