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Brug af effekt-bolde fra Pilates (ca 20 cm i dia meter, 
som alternativ til yogapøllen, fx under brystet i den 
maveliggende bagoverbøjning, Sfinxen, og som red-
skab til en rygliggende nakkeøvelse med bolden 
under nakken. En af fordelene ved bolden er, at luft-
mængden kan tilpasses, så blødhed/hårdhed/fylde 
af bolden er passende. Bolden er mindre end pøllen 
og kan derved komme ind og give støtte/modstand 
mere specifikt. 

Meridianer, et væld af interessant viden, 
her blot et par eksempler
Forståelsen af meridianernes betydning for energi-
ens bevægelse ind i, igennem og ud af kroppen. 

At meridianerne ligger identisk med Anatomy Trains.

Sammenhængen med det endokrine system og vores 
indre ur, organuret.

Strygning af de enkelte meridianer til fremme af 
energiens frie bevægelse. Jeg har siden kurset øvet 
mig i denne teknik, først og fremmest på mig selv, 
sidenhen på flere af mine hold med markant effekt, 
nogle elever oplever en generelt friskere energi i de 
perioder, hvor vi arbejder med strygningerne, andre 
må undlade det, da de reagerer så stærkt på det, 
at det går ud over nattesøvnen!

Specifik brug af Yin Yoga-stillinger med henblik på at 
strække og vække bestemte meridianer.

Generelt
Yvonne står for en hverdagstilgang til yin yoga. Man 
skal kunne integrere den i sin dagligdag, så det 
opleves nemt og ligetil at kombinere øvelser med 
hverdagsopgaver. Dette afspejles også tydeligt i 
hendes bøger. Netop derfor bruger Yvonne hele 43 
stillinger, med det formål, at der skal være mulig-
heder for alle kroppe med de forskelligheder, vi har.

Jeg kan klart anbefale både bøgerne og kurserne.

Yvonne Hansen, yogalærer og forfatter til bøgerne 
Yin Yoga – stræk dig til velvære, bd, 1 og 2, afholder 
en række weekendkurser i tilknytning til sine bøger. 
Jeg var så heldig at deltage på et af disse kurser i 
oktober 2018. 

Kurset foregik i Hørsholm, i dejlige lokaler tilhørende 
Anne Laxholm, danseinstruktøren. Her var måtter og 
tæpper i naturmaterialer samt masser af hjælpe-
midler. 

Yvonne er oprindelig uddannet i Body Balance Pila-
tes hos Bettinna Laxholm Delfs, siden som yogalærer 
hos Søren Rasmussen, og Yin Yogaen lærte hun hos 
Erin Flemming, som har arbejdet sammen med både 
Sara Powers og Paul Grilley. De to sidstnævnte brag-
te praksissen til Europa, og for Yvonne er de to ”far og 
mor” til Yin Yogaen. Siden sit første møde med prak-
sissen hos Erin Flemming har Yvonne trænet sammen 
med dem alle tre flere steder rundt om i verden.

KURSET
I løbet af kursets tre dage gennemgik vi følgende 5 
moduler:
1. Hvad er yin yoga, bindevævet, Yin og Yang, de 5 

principper og hjælpemidler.
2. Relevant anatomi, metoder til stræk, modstillinger 

og lidt om smerte.
3. Energibegreber, meridianer, meridianstrygninger, 

nervesystemet og intention.
4. Åndedrættet som anker samt meditation i og 

udenfor praksissen.
5. Undervisningsmåder, programlægning, personlig 

stil, nye tiltag og andre uddannelser.

Det vil blive for omfattende her at komme ind på det 
nærmere indhold af alle 5 moduler, så jeg vil næv-
ne nogle af de felter, der lærte mig noget, jeg ikke 
vidste før, og som afslørede nye brugbare vinkler i 
forhold til min egen praksis og undervisning. 

Bindevævet
Yvonne gav os en grundig indføring i bindevævet 
og den forskning, der pågår og udveksles på Fascia-
konferencer. Man har bl.a. fremlagt teorier om, at 
bindevævet er det væv, vi oplever kroppen igen-
nem. ”Der er mange flere nerver i bindevæv end i 
muskler. Derfor er bindevævet også kroppens stør-
ste sanseorgan. Nyere forskning tyder på, at binde-
vævet er ansvarligt for kroppens selviagttagelse. Der 
forskes ivrigt i, om det også er her, at uforklarlige og 
kroniske smerter gemmer sig.” (citat gengivet fra bd. 
2, s. 31) 

Og man mener, at bindevævet sender beskeder ca. 
100 gange hurtigere end nervesystemet. Wow!

De 5 principper
Acceptabelt stræk, muskulært passiv, find roen, hold 
over tid, slip langsomt. Yvonne uddyber hvert af prin-
cipperne i hver enkelt Yin-stilling, så man har noget 
at bruge sin opmærksomhed på i den forholdsvis 
lange tid, man befinder sig i stillingen. Hun brugte 
også at læse små stykker til eftertanke undervejs. 
Med andre ord bliver man ikke overladt til sig selv 
og sine egne forvirrede tanker og følelser, når man 
guides igennem yin yoga af Yvonne. 

Mht hjælpemidler hæftede 
jeg mig bl.a. ved flg
At løsne fascia med start i fødderne ved stående at 
massere hver fod grundigt i 5 minutter med en lille 
bold, 4-8 cm i diameter, her på kurset brugte vi for-
skellige, bl.a. små ball-stikbolde og Squash-bolde. 
Fantastisk virkning i hele den side af kroppen, hvor 
man havde masseret sin fod.

På mine egne hold bruger jeg tennisbolde, som også 
er fine til dette. Jeg kendte selvfølgelig godt teknik-
ken fra min egen uddannelse i D.Y., men mest med 
de helt små hoppebolde, hvilket gør mere ondt…

 

»A flower does not 
think of competing to 

the flower next to it. 
It just blooms«
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