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Kontrollera med en sjukvårdspersonal för att se till att dessa övningar är lämpliga för dig. 

Hur man använder Happy Pose-korten  
 

Sluta och kontrollera: De här övningarna är inte avsedda för dem som är 

gravida eller har allvarliga hälsoproblem. Kontrollera med 

sjukvårdspersonal för att se att de här övningarna är lämpliga för dig.  

Sluta vid smärta:  Om det finns någon smärta när du tränar, så ska du 

omedelbart sluta. Sök medicinsk hjälp.  

Blanda dem: Du kan variera ordningen på övningarna, men oftast börjar 

man med Bergsposen och avslutar med Posen för vila och återställning. 

Välj några: För en paus för att sträcka på sig i ett klassrum, på en 

arbetsplats eller ett rekreationsområde, kan du välja några poser som 

passar för dina behov, din plats och miljö.  

Motionsstationer: De här korten kan sättas upp på motionsstationer, så 

att folk kan använda dem i enlighet med sin egen takt och schema.  

Affirmationer (positiva uttalanden): Upprepa för dig själv 

affirmationerna på varje kort. Till exempel i Stjärnposen ska du säga till 

dig själv, ”Jag är en stjärna!”  

Skor på eller av? Det kan vara lätt att halka, särskilt i strumpor. Vissa 

personer behåller skorna på om det inte finns någon matta eller 

använda bara fötter.  

Stå eller sitta: Om du föredrar att sitta, så kan du ändra övningarna 

efter dina behov medan man sitter i en stol eller på golvet enligt det 

som är bekvämt för dig. Använd en vägg för stöd, eller rekvisita och 

kuddar som behövs för att finna komfort och stabilitet. Några av 

övningarna kan göras liggande på golvet för mer komfort.  

Flytta långsamt på dig och andas: Fokusera på andningen när du 

genomför övningarna. Normalt andas man genom näsan med 

munnen stängd. Andningen bör vara långsam och jämn. Flytta 

kroppen endast så långt som är bekvämt och vila mellan övningarna. 

Finn komfort och stabilitet medan du befinner dig i poserna.  

Lyssna på din kropp: Ansträng dig aldrig. Om du andas hårt genom 

munnen, ska du stoppa och vila. Rör dig försiktigt och stoppa när din 

kropp säger till dig.  

Tid på dagen: Det är bäst att träna 10-15 minuter på morgonen. Daglig 

motion rekommenderas, enligt din kropps behov. 
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 Tips för ett hälsosamt liv  
 

Ta väl hand om dig själv låter dig ta bättre hand om andra.  

 

Välj hälsosamma metoder som låter ditt bästa själv lysa.  

 

Välj hälsosamma vanor för kroppen.  
 

Ät, sov och träna enligt ett vanligt schema.  

 

Träna din kropp enligt dina behov.  

 

Ät mat och drick vatten enligt kroppens behov.  

 

Ät naturliga livsmedel så mycket som möjligt.  

 

Håll din kropp på ett säkert och stabilt sätt.  

 

Välj hälsosamma vanor i sinnet.  

 
Respekt och omsorg för dig själv, din familj och samhälle.  

 

Tänk bra saker om dig själv och andra.  

 

Säg positiva uttalanden (bekräftelser) till dig själv och andra.  

 

Väx med de glada tankarna. Släpp olyckliga tankar.  

 

Håll ett stadigt andetag och stadigt sinne i allt du gör.  
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Happy Poses Sekvenser  
Idéer för träningsrutiner. Prova de här motionsrutinerna på 10-15 minuter.  

 

Början av dagen  

Bergs Pose  

Sidostretch   

Mild Vridning 

Soluppgång / 

Solnedgång 

Stark Pose 

Kläm och 

slappna av  

Lugn Andning 

Hjärta Fullt Pose 

Slutet på dagen  

Hakan upp och 

hakan ner  

Huvudet 

Vändningar 

Mild Vridning 

Kläm och 

slappna av  

Lejon Pose 

Lugn Andning 

Stilla Sinne 

Vila och 

återställning 

Stretchnings 

Avbrott 

Kläm och 

slappna av 

Soluppgång / 

Solnedgång 

Sidostretch 

Stark Pose 

Träd Pose 

Huvudet 

Vändningar 

Mild Vridning 

Leende Pose 

Stimulera 

Soluppgång / 

Solnedgång 

Energigivande 

Andning 

Stark Pose 

Stjärn Pose 

Gå på stället 

Träd Pose 

Flygplans Pose 

Andning genom 

höger näsborre 

    

Flexibilitet  

Bergs Pose  

Sidostretch 

Huvudet 

Vändningar 

Mild Vridning 

Hakan upp och 

hakan ner  

Träd Pose 

Flygplans Pose 

Bergs Pose 

Balans 

Andning genom 

vänster näsborre 

Andning genom 

höger näsborre 

Huvudet 

Vändningar 

Mild Vridning 

Stark Pose 

Träd Pose 

Flygplans Pose 

Bergs Pose  

Avslappning  

Andning genom 

vänster näsborre 

Humleandetag 

Huvudet 

Vändningar 

Kläm och 

slappna av  

Lejon Pose 

Lugn Andning 

Stilla Sinne 

Vila och 

återställning 

Stress och 

ångest  

Bergs Pose  

Soluppgång / 

Solnedgång 

Stjärn Pose 

Andning genom 

vänster näsborre 

Lugn Andning 

Stilla Sinne 

Vila och 

återställning 

Leende Pose 
    

Öppnande av 

hjärtat 

Bergs Pose  

Mild Vridning 

Hakan upp och 

hakan ner  

Soluppgång / 

Solnedgång 

Stark Pose 

Lugn Andning 

Stilla Sinne 

Hjärta Fullt Pose 

Förtroendeskapande  

Lugn Andning 

Bergs Pose  

Huvudet Vändningar 

Stjärn Pose 

Träd Pose 

Gå på stället 

Humleandetag 

Stilla Sinne 

Inre frid 

Lugn Andning 

Hjärta Fullt Pose 

Stark Pose 

Lejon Pose 

Huvudet 

Vändningar 

Hakan upp och 

hakan ner 

Stilla Sinne 

Leende Pose 

Bygga tilltro och 

gemenskap 

Humleandetag 

Hjärta Fullt Pose 

Mild Vridning 

Bergs Pose  

Stark Pose 

Träd Pose 

Vänskapsbro  

Skogcirkel 

 
© Happy Poses 2019  



 

    

 

   Välmående kropp. Välmående sinne.  Gratis utskrivningsbara träningskort. happyposes.org 

Kontrollera med en sjukvårdspersonal för att se till att dessa övningar är lämpliga för dig. 

  

Bergs Pose 
Hela kroppen drar nytta av korrekt hållning 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jag står rakryggad inuti mig själv.” 

 

Stå med fötterna parallellt bekvämt under kroppen, armarna 

längs sidorna. Axlarna är breda och i linje med öronen. Sträck, 

med stabila fötter, ut hela din kropp genom toppen av ditt huvud. 

Håll ögonen stilla när du andas in och ut. Stanna i posen under ett 

par andetag.  

 

Sittande berg: Sitt på en stol med knäna placeras över anklarna. 
 

Varning: Vid fot-, ankel- eller bensvaghet ska du använda en stol eller en 

vägg som stöd. 

      © Happy Poses 2019 



 

    

 

   Välmående kropp. Välmående sinne.  Gratis utskrivningsbara träningskort. happyposes.org 

Kontrollera med en sjukvårdspersonal för att se till att dessa övningar är lämpliga för dig. 

Kläm och slappna av 
Släpp ut spänning med medvetenhet 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mitt inre ljus lyser starkt.” 

 

Med slutna ögon, tänk på alla delar av din kropp (från fötterna, 

benen, händerna, armarna, bålen, upp till ditt ansikte.) Finns det 

något behagligt eller obehag? Andas in och kläm varje del av 

kroppen. Andas ut och slappna av. Andas nu in och krama hela 

kroppen. Andas ut och slappna av. Lägg märke till var eventuell 

spänning finns kvar i kroppen när du slappnar av hela dig själv.  

 

Varning: Ta det försiktigt med skador eller graviditet. 
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Lugn andning 
Långsam mag (diafragma) andning slappnar av kroppen 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jag är lugn.” 

 

För att bättre koppla av för denna andningsövning kan du sitta 

eller ligga ner. Blunda och fokusera inåt. Börja med att långsamt 

andas ut. Koppla av. Ta nu ett långsamt, djupt andetag. (Försök 

att rikta luften i lungorna mot magen i stället för bröstet. Du kan till 

och med placera en hand på den övre delen av bröstkorgen, 

och den andra på magen för att hjälpa dig rikta luften i lungorna.) 

Konstatera om dina inandningar gör så att magen blir större. 

Andas ut som om du försiktigt trycker ut luft från magen. Upprepa 

några gånger, och lyssna till ljudet av dina andetag. Känner du 

dig lugnare och mer avslappnad? 

 

Varning: Ta det försiktigt med andnings-, blodtrycks- eller hjärtproblem. 
         © Happy Poses 2019  
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Huvudvridning 
En mild stretchning av nackmusklerna 

 

     

“Jag andas in det jag behöver.” 

 

Stå eller sitt bekvämt med ansiktet och kroppen framåt. Håll 

axlarna och överkropp på plats. Andas in samtidigt som du sakta 

vänder huvudet åt ena sidan. Andas ut när du vrider ansiktet 

framåt. Upprepa mot den andra sidan (andas in sväng; andas ut 

framåt). När du andas in, så säger du till dig själv, ”jag andas in 

vad jag behöver.” Efter några gånger, slappna av.  

 

Varning: Var försiktig om du har ont i nacken eller axlarna. 
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Lejon Pose 
Andas ut för att släppa på spänningar 

”Jag släppte taget om allt som är ohjälpsamt för mig.” 

 

Andas in genom din näsa för att fylla dina lungor med luft. Nu ska 

du med beslutsamhet andas ut med öppen mun. (Du kan även 

sticka ut tungan som ett lejon.) Låt fingrarna glida isär. Hör ljudet 

av ditt andetag när du tömmer all luft ur dina lungor. Upprepa. 

När du andas ut, så säger du till dig själv: ”Jag släpper taget om 

allt som är ohjälpsamt för mig.” Slappna av. 

 

Varning: Var försiktig om du har problem med andning eller hjärtat. 
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Mild vridning 
För flexibilitet i överkroppen 

 

 

“Jag är modig.” 

 
Stå med fötterna bekvämt under kroppen och armarna längs 

sidorna. Benen är stabila och fötterna stannar på plats. Andas in 

och vrid kroppen i en riktning. Andas ut och vrid dig mot den 

andra sidan. Fram och tillbaka, andetagen följer rörelsen, 

allteftersom du försiktigt vrider dig från sida till sida. Nacke och 

axlar är mjuka. Efter några gånger ska du börja svängen från 

andra hållet.  

 

Varning: Undvik med graviditet eller mag- och ryggproblem.   
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Stjärn Pose 
För arm- och benstyrka 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jag är en stjärna.” 

 

Ställ dig med benen bekvämt isär. Fötterna är raka med tårna 

pekande framåt. Raka armar höjs till axlarna. Handflatorna riktade 

framåt. Slappna av axlarna bort från öronen. Stå stabilt med en 

stadig blick. Efter några andetag, sätter du samman benen och 

tar ner armarna. Kan du hålla dig i Stjärnposen lite längre varje 

gång?  

 

Varning: Var försiktig med fotleds-, knä-, höft- eller axelproblem. 
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Sidostretch 
Vakna upp och stark kroppens sidor 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jag är flexibel.” 

 

Stå med fötterna parallellt bekvämt under kroppen. För din högra 

arm rakt över huvudet och böj dig försiktigt från midjan åt vänster. 

För att skydda din rygg ska du inte luta dig framåt eller bakåt. 

Stanna några andetag och andas sedan in när du återgår till 

stående. Byt arm och upprepa på andra sidan.  

 

Varning: Undvik med graviditet, höft- eller bukkirurgi, eller hjärtproblem. Var 

försiktig för nack-, axel-, höft- och ryggproblem.  
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Soluppgång/solnedgång 

 

Andning kopplas med rörelse för koordination och hållning 

     

”Jag är kopplad till livets cirkel.” 

 

Stå med ansiktet framåt och ögon stadiga. Vrid handflatorna utåt 

så tummen pekar bort från kroppen. Kontrollera din hållning. Stå 

jämnt på fötterna med midjan vågrätt. Öronen är över axlarna. 

Andas in och för upp armarna så långt som det är bekvämt. När 

händer hamnar över huvudet ska du vrida händerna så tummen 

pekar framåt (slappna av axlarna så att de är nere). Andas ut och 

för tillbaka armarna ner. Upprepa (andas in armar upp; andas ut 

armar ner). Koppla av.  

 

Varning: : Var försiktig med axel-, hals- eller andningsproblem. 
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Energigivande andning 
En dubbel-inandning för att stimulera kroppen 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jag är fylld med energi.” 

 
Stå med armarna längs sidorna och handflatorna öppna. Andas 

långsamt ut. Andas nu snabbt in med två skarpa andetag genom 

näsan. Öppna munnen och andas ut med två skarpa andetag. 

Upprepa ett par gånger. Känner du dig mer energisk och 

fokuserad? 

 

Varning: Var försiktig med problem i bröstet eller med andningssvårigheter. 
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Gå på stället  
För styrka och uthållighet 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jag kan klara mig.” 

 

Stå på samma ställe medan du går i din egen takt. Andas stadigt 

när du lyfter knäna och sväng armbågarna fram och tillbaka.   

Gör denna övning under 30 sekunder, och stanna sedan och vila. 

Öka tiden efter vad som är bekvämt.  

 

Varning: Var försiktig med hjärt-, blodtrycks-, ben. eller höftproblem. Undvik 

med graviditet. 
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Stark Pose 
Återupplivar hela kroppen 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

”Jag är stark.”  

 

Ställ dig med benen bekvämt brett isär med fötterna pekande 

något utåt för stabilitet. Böj knäna över anklarna. Raka armar höjs 

till axlarna. Böj armbågarna för att bringa händerna uppåt. Låt 

axlarna falla ner. Håll en stadig blick på en punkt. Känner du dig 

stark på insidan? Efter några andetag ska du ta ner armarna och 

sätta samman fötterna. Kan du stanna i den Starka posen lite 

längre varje gång?  

 

Varning: Var försiktig med fotleds-, knä-, höft- eller axelproblem. 
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Träd Pose 
Stärker benen och förbättrar koncentrationen 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jag är rotad i jorden.” 

 

Stå med fötterna ihop. Balansera så gott du kan på ett ben, 

samtidigt som du böjer det andra knäet och sätter den foten på 

ankeln eller vaden (inte knät) på benet som du står på. Sträck 

sidorna på kroppen och hålla midjan vågrätt. Armarna kan vara 

utåt åt sidorna eller över huvudet som grenar. Stanna upp några 

andetag, och för sedan armarna neråt och foten på golvet. 

Upprepa på andra sidan.  

 

Obs: Använd en vägg för ytterligare stöd om det behövs. 

 

Varning: Undvik med graviditet eller rygg-, höft- eller blodtrycksproblem. 
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Flygplans Pose 
Stärker benen och förbättrar fokus 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jag flyger genom livet med lätthet.” 

 
Stå och nå dina armar breda till sidorna som vingarna på ett 

flygplan. Balansera på ett ben när du lyfter det andra benet från 

marken, tårna pekade bakåt. Håll midjelinjen. Stärk bakbenet när 

du förlänger armarna genom fingertopparna. Fokusera på en 

punkt framför dig. Efter några andetag, ta ner armarna och foten 

till golvet. Upprepa på andra sidan. 

 

Varning: Undvik vid graviditet eller rygg, höft eller blodtrycksproblem. 
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Hjärtat Fullt Pose  
Tacksamhet ger en känsla av välmående 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Mitt hjärta är fullt av kärlek.” 

 

Stå eller sitt bekvämt med handflatorna över ditt hjärta. Blunda 

och lägg märke till ljudet av dina andetag och dina hjärtslag. För 

dig själv, tänk på positiva saker om dig. (Till exempel, ”Jag är en 

snäll och generös person.”) Tänk på människor eller saker som du 

är tacksam över. Under din dags gång, ska du komma ihåg de 

här glada tankarna om dig själv och andra. 
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Stilla sinne 
Töm tankarna för att minska stress 

 

     

”Jag är inte mina tankar.” 

 

Stå eller sitt bekvämt med en sträckt rygg och breda axlar. Blunda 

och för ditt fokus inåt. Andas in och ut genom näsan med lugna 

andetag. Lägg märke till ljudet av din andning. Låt ditt sinne blir 

tystare och tystare. När du andas ut, ska du låta andan flyta som 

ett moln genom toppen på ditt huvud. Se dina tankar flyta bort 

när du fokuserar på dina andetag. Känner du dig lugnare och 

mer fokuserad? 
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Humleandetag 
Slappna av kroppen och lugna nerverna 

 

”Jag flyter på livets ström.” 

 
Slut dina ögon och din mun. Fokusera din uppmärksamhet inuti din 

kropp. Andas in. När du andas ut, så ska du göra ett surrande ljud 

likt en humla. När du surrar ska du tänka dig att du är en humla 

som flyger från blomma till blomma. När du är klar, ska du slappna 

av och lägga märke till hur du känner dig.  

 

Varning: Ta det försiktigt med andnings- eller bröstproblem. 
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Hakan upp och hakan ner 

 

 

En mild stretchning för att slappna av nack- och halsmusklerna 

”Jag ber universum om en sång och det sjunger för mig!” 

 
Stå eller sitt bekvämt med ansiktet framåt och slutna ögon. Andas 

in när du långsamt lyfter ansiktet upp mot himlen. Andas ut när du 

långsamt för ansiktet nedåt, hakan på bröstet. Upprepa ett par 

gånger. Släpp och öppna ögonen. 

 

Varning: Var försiktig om du har ont i nacken eller axlarna.  
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Leende Pose 
Vara närvarande i stunden 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mitt inre själv är lyckligt.” 

 

Stå eller sitt bekvämt med ett avslappnat ansikte och kropp. 

Fokusera på att andas in och andas ut. Håll lugna andetag. Var 

fullt medveten om vad som händer runt omkring dig just nu. 

Föreställ dig centrum av ditt sanna jag, där det finns kärlek och 

ljus. Under dagens gång ska du låta din tacksamhet lysa från ditt 

hjärta. 
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Andning genom vänster 

näsborre 
För att lugna ner 

 

“Jag är avslappnad och lugn.” 

 

Sitt eller stå med rak rygg och slutna ögon. Andas ut långsamt. 

Använd tummen (eller fingret) på den högra handen för att 

stänga höger näsborre. Andas långsamt in och ut genom vänster 

näsborre, och håll en jämn rytm. Upprepa ett par gånger. Känner 

du dig mer avslappnad och lugn? 

 

Varning: Undvik vid nästäppa. 
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Andning genom höger 

näsborre 
För stimulering 

 

“Jag är fokuserad och energisk.” 

 

Sitt eller stå med rak rygg och slutna ögon. Andas långsamt ut. 

Använd tummen (eller fingret) på vänster hand för att stänga 

vänster näsborre. Andas långsamt in och ut genom höger 

näsborre, och håll en jämn rytm. Upprepa ett par gånger. Känner 

du dig mer fokuserad och utvilad? 

 

Varning:  Undvik vid nästäppa. 
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Vänskapsbro 

(Partner     Pose) 
 

För att bygga förtroende och kontakt 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Du och jag är en.” 

 

Hitta en partner som är ungefär lika lång och stor som du. Stå 

vänd mot din partner. Dela lite på fötterna för stabilitet. Partnern 

placerar sina handflator tillsammans med fingrarna pekande 

uppåt. Håll armbågarna böjda och nära kroppen. Tryck jämnt på 

din partners handflator för att skapa en vänskapsbro. Var 

medveten om din andning. Kan ni hålla er i en stabil bro? När du 

är klar ska du släppa händerna och tacka din partner. 

 

Varning: Undvik graviditet, eventuella skador och rygg- eller axelproblem.  
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Skogscirkel (Grupp Pose) 
För att bygga lagarbete och förtroende 

”Tillsammans sträcker vi oss mot himlen.” 

Stå stabilt i en cirkel med tillräckligt med utrymme för era armar. 

Placera, med böjda armbågar, din handflata (fingrarna pekande 

uppåt) på handflatan hos personen bredvid dig så cirkeln är 

hopkopplad. Balansera, precis som i trädställningen, på ett ben 

samtidigt som du böjer det andra knäet och sätter den foten på 

ankeln eller vaden (inte knäet) på benet du står på. (Du kan ha 

båda fötterna på marken.) Sträck, tillsammans med din granne, 

händerna uppåt. Håll de på plats under ett par andetag, och 

släpp sedan. Ändra ben.  

Varning: Undvik med graviditet, eventuella skador, rygg-, axel- eller 

balansproblem.
© Happy Poses 2019 
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Vila och återställning 
Slappna av kroppen och låt sinnet återhämta sig 

”Jag är mitt sanna jag.” 

Slappna av efter motionen. Du kan ligga ner eller sitta på ett 

bekvämt sätt, med hjälp av en matta, filt eller gräsyta.  

Ligg på rygg så att hela din kropp är avslappnad. Armarna och 

benen är utsträckta; händerna med handflatorna uppåt. Blunda 

och lägg märke till eventuellt behag eller obehag i kroppen. 

Placera din fokus på att andas in och andas ut. Var stilla. Vila i 5-

10 minuter. För att komma ut ur posen, ska du röra dig långsamt 

och skjuta upp kroppen med händerna för att stödja ryggen.  

Obs: För ytterligare ryggstöd, kan du placera en rullad filt under knäna. 

Varning: Vid ryggproblem eller -skada ska du hitta en bekväm ställning som 

passar dig. Du kan sitta upp för att vila, eller luta dig mot en vägg.
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