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Sammanfattning av Christin Nilsson!!
Boken ”Asana Pranayama Mudra Banda” publicerades första gången i slutet av 60-talet, men har sedan 
dess reviderats flera gånger och genomgått stora förändringar. Boken används av lärare, studenter och 
utövare av yoga världen över. Boken ger, precis som titeln utlovar, en genomgång av yogans olika asana, 
pranayama, mudra och bandha - från nybörjare till avancerad nivå.!!
Inledningsvis ges en kort inblick i yogans historia och en del användbara tips om när, var och hur yoga bör 
utövas för att uppnå bästa effekt (på tom mage, timmarna före soluppgång eller vid solnedgång, gärna 
utomhus vid en vacker plats eller inomhus i ett luftigt rum, gärna en kall dusch före start).!!
De olika asana är uppdelade efter svårighetsgrad; nybörjare, mellan och avancerade. Varje övning illustreras 
med en svartvit bild och namnges även på engelska (ofta namn som inspirerar eller gör det lättare att 
komma ihåg, exempelvis ”chopping wood” eller ”eagle”-pose). Därefter följer en instruktion till övningen, hur 
andningen ska följa, var uppmärksamheten bör vara riktad, och de fysiska och psykiska fördelarna med just 
denna övning. Ibland finns även en varning om när övningen ej bör utföras.!!
Asanas för nybörjare innefattar basövningar för hela kroppen samt vilo- och meditationsställningar. 
Författaren betonar att dessa till synes enkla övningar inte ska förringas, eftersom de kan frigöra 
energiblockeringar som kan ge många positiva effekter på både kropp och sinne. Övningarna är grupperade 
beroende på vilket fokus de har; !
Antireumatiska asanas med huvudfokus på mjuka rörelser vars syfte är att frigöra spänningar i lederna, vilket 
gör dessa övningar särskilt lämpade för personer med reumatism, högt blodtryck, hjärtproblem eller som av 
annan anledning inte vill utföra alltför kraftfulla övningar. !
Matsmältnings asanas innehåller övningar som får igång flödet och stärker områdena kring mage och underliv. !
Shakti Bandha asanas med huvudfokus på att få igång energiflödet i hela kroppen.!
Yogaövningar för ögonen innehåller en del stretchövningar för ögonen, men även tips såsom att gå barfota, 
gärna vid vid soluppgång eller solnedgång, eftersom detta tros vara stärkande för ögonen på grund av 
punkter i fotsulan som har koppling till synnerver i hjärnan.!
Relax-asanas är särskilt viktiga enligt författaren, och innehåller viloställningar såsom den ”klassiska” Shavasana, 
men även i omvänd position på magen, Advasana, som är lämplig för personer med nackproblem. Makarasana 
(crocodile-pose) nämns som en viloställning som bör utövas regelbundet av astmatiker.!!
Asanas med svårighetsgrad Mellan, bör enligt författaren inte påbörjas förrän utövaren känner sig helt säker 
på övningarna i nybörjarstadiet. Denna del innehåller många framåt- och bakåtböjda övningar, såsom 
variationer på Fisken, Kobran och Ödlan. Även många varianter av huvud- och skulderstående. !!
Asanas på avancerad nivå innehåller övningar som enligt författaren endast bör utföras av en person med 
mycket god hälsa och flexibilitet i kroppen, eftersom övningarna innefattar ovanliga kroppsställningar som 
starkt kan påverka energin i kroppen.!!
Pranayama, med olika andningstekniker, får också utrymme i boken. Där kan nämnas ”humming-bee”-
andning, som bl.a innefattar att sätta fingrarna i öronen och ”humma” så att ljudet vibrerar i främre delen av 
skallen. Boken innehåller även olika Mudra och Bandha - från enkla till avancerade. Bl.a finns en tydlig steg-
för-steg genomgång av Moola Bandha.!!
Boken avslutas med Shatkarma - 6 st kraftfulla reningstekniker för den mycket erfarne (och modiga!), som 
med avancerad övningar, och en del redskap, ska rena delar av kroppen, bl.a näsan, magen och tarmarna.


