
 
 
 
 

Dag Time Beskrivelse 

 
Mandag  
08.00-09.30 

 
Solhilsen 

 
I denne timen skal blant annet solhilsen brytes ned og bygges 
opp. Det er en fullverdig yogatime, hvor både pusten, styrken og 
mobiliteten blir utfordret.  
 
Man blir aldri ferdig med å utvikle solhilsen. Det er noe av det 
første man lærer i yoga, og det man aldri kommer i mål med. I 
starten kan en solhilsen virke vanskelig. Man blir andpusten og 
skjønner ikke hvor man skal puste inn og ut, man mangler 
armstyrke, blir svimmel av å vekselvis se opp og ned, det føles 
rart å svaie ryggen – og det er vanskelig å tråkke frem til hendene 
fra “Hunden som ser ned”. Når solhilsen etterhvert sitter mer 
naturlig, er det noe av det beste du kan gjøre for kroppen din.  

 
Tirsdag  
08.00-09.30 

 
Hofteåpner & 
pust 

 
I denne timen skal sekvenser som hjelper deg med å åpne og 
styrke hoftene gjennomgås. Vi skal fokusere på tilstedeværelse, 
evnen til å gi slipp, pust og ro.  
 
Stress, traumer og negative følelser setter seg i hoftene. For 
selvutvikling er tøying av hoftene en viktig del av det å «komme 
videre». 

 
Onsdag  
08.00-09.30 

 
Bakoverbøyning  

 
Her skal vi fokusere på fleksibilitet i ryggsøylen. 
Bakoverbøyninger aka hjerteåpnere gir en deilig energiboost. Å 
åpne hjertet frigir emosjonelle og fysiske spenninger. Når man 
synkroniserer pust med bevegelse åpner man opp for fri flyt av- 
livskraft/energi og når man utfører bakoverbøyninger stimuleres 
denne energien i ryggsøylen. I tillegg fører bakoverbøyninger til 
en bedre holdning og hjelper mot runde skuldre.  

 
Torsdag  
08.00-09.30 

 
Yin Yoga 

 
Yin Yoga er en rolig terapeutisk yogaform og gir derfor en god 
avspenning i en krevende hverdag. Stillingene holder vi over 
lengre tid (1-2 min) for å åpne og tøye bindevev, dyp muskulatur 
og ledd/leddbånd. Dette får deg til å gi slipp spenninger og få mer 
energi.  

 
Fredag  
08.00-09.30 

 
Power Yoga - 
Finale 

 
Som en deilig avslutning på uken, skal vi balansere styrke, 
fleksibilitet og mental konsentrasjon. Vi kommer innom de fleste 
elementene vi har gjennomgått tidligere i uken. Timen vil være 
litt mer intens og målrettet, både passiv og dynamisk, og nydelig, 
velfortjent avspenning tilslutt. En fantastisk time hvor du blir 
svett, sterk og myk. 

 

Yoga & Breakfast
1-5 juli 2019


