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 Legg deg på ryggen med bøyde knær og plant føttene godt i gulvet. La 

armene ligge litt ut til siden med håndflatene vendt opp mot taket. 

Denne stillingen handler om å ikke gjøre noe ting, bare tillate å lande 

og gi slipp mens du er tilstede i kroppen din.

Konstruktiv hvilestilling:

Pusten:
Ta noen lange dype åndedrag. Tillat pusten å være dyp og rolig og la 

den berøre lungene og magen fra innsiden.  Tillat å ekspander når du 

puster inn og la dem senke seg når du puster ut. Når du pusten lange 

dype åndedrag, beveger du også diafragma. Diafragma er nært knyttet 

til Psoas øvre feste nederst ved ribbeinene og er viktig for å frigjøre 

spenninger i øvre del av Psoas.

Berøring:

Legg hendene på det området der du oppfatter Psoas til å være. Vend 

oppmerksomheten inn der hendene berører Psoas, ta en dyp innpust, 

tillat å ekspander, pust ut og gi slipp. 
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Løft venstre kne og ta hendene rundt venstre kne. Pust inn, pust ut og 

tillat hoftene å gi litt mer slipp slik at kneet synker litt mer ned mot 

venstre skulder. Pust inn igjen, pust ut og la høyre fot forlenge seg 

langs med gulvet (dette gir en myk forlengelse av Psoas). 

En snill strekk av Psoas:

Bruk antagonistene til å frigi spenninger:

Ta tak med hendene bak venstre lår. Pust inn, pust ut og skyv låret fra

deg, slik at låret løfter overkroppen din litt opp. Løft så høyre fot litt opp 

fra gulvet. Pust inn, pust ut og legg deg ned igjen, og tillatt låret å gi 

slipp. 

 

Frigjøre bevegelses- og spenningsmønster:

Ta hendene rundt venstre kne og la hendene føre kneet sakte rundt i 

sirkler. Tillat alle musklene i låret og hoftene og Psoas) å gi helt slipp. 1 

min. Bytt retning. 1 min. 
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La sirklene stilne i senter, pust inn, pust ut og la venstre fot lande i 

gulvet med bøyd kne. Pust inn, pust ut og la høyre fot sakte komme 

tilbake og settes ved siden av venstre fot, i konstruktiv hvile stilling. Hvil 

i 5 minutter. Observer fornemmelsene, la pusten få gå av seg selv og 

tillatt korsryggen å hvile. 

Konstruktiv hvilestilling:

Hvil i fosterstilling 

Avslutt med å ligge i fosterstilling i noen minutter før du reiser deg opp.
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er viktig fordi den er av de lengste musklene i 

kroppen. De strekker seg over flere ledd helt fra 

nederste ribbein, langs de nederste virvlene i 

nedre rygg, over bekkenet, hoftene og mot øverst 

oppe på innsiden av lårbeinene. 

Vitaliteten og funksjonen til Psoas er helt 

avgjørende for alle disse leddenes funksjon og 

helse. Dette er spesielt viktig for korsryggen, 

hoftene og bekkenets helse.

Psoas sin vitalitet og funksjon

Psoas er nært knyttet til nervesystemet
 noe som også gjør at den trigges lett ved stress overbelastning. 

En trigget Psoas vil forkorte seg. Langvarig stress og belastning over 

tid fører til at Psoas kan bli stram og forkortet. Andre årsaker til at 

Psoas er forkortet kan være skader og kompensering for manglende 

stabilisering av muskulatur og skjelettstruktur.

vil korsryggen kompensere for dette med 

en større svai i korsryggen. Da kan man 

ofte føle at man blir sliten i korsryggen og 

over tid kan en kompresjon mellom de 

nederste virvlene i korsryggen føre til 

prolaps. 

Er Psoas forkortet 
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(på høyre side og på venstre 

side) er vi avhengig av at disse 

samarbeider om bevegelser og 

funksjon. Er Psoas kortere på 

den ene siden enn andre siden, 

kan dette tilte bekkenet fremover 

på den ene siden og kroppen må 

Siden Psoas er muskler som jobber i par

Over tid kan dette føre til plager
i hofter, korsrygg og bekken. Veldig ofte har vi ikke med en svak Psoas 

som trenger å styrkes gjennom standard styrkeøvelser, men en 

utmattet Psoas som følge av et overveldet nervesystem låst i 

fryktresponsen, eller som har tatt over vektbæringen for manglende 

støtte av skjelettstrukturen og andre muskulære stabilisatorer. 

Psoas er ofte misforstått

finne måter å kompensere på ubalansen i vektbæringen, ofte ved en 

rotasjon i ryggen.

til å være svak fordi den ikke responderer aktivt og viljestyrt på 

muskeltester. I stedet er den utmattet, jobber på overtid for å 

kompensere for mangel på integritet og vektbæring i skjelettstruktur.

«Som yogalærer forvalter du et fantastisk verktøy på alle plan, 

både fysisk, emosjonelt og mentalt. 

 

Lær deg å forvalte dette verktøyet på en konstruktiv måte, slik at 

du virkelig kan gjøre en forskjell, både for deg selv og for de som 

kommer å timene dine.» 
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