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4 måder at bruge ~Sol jeg bilser
1) Indlæring og almindelig brug.
StilIingen udføJ:es langsomt og helt præcist
med overensstemmelse mellem åndedræt
og bevægelse. Bliv stående et stykke tid i
hver stilling og forsøg at gøre den så
korrekt som'muligt, men afslappet: Er
fødderne nu også placeret helt korrekt?
Og hænderne? Er ryggen ordentligt strakt
- er stillingen stram?
Udfør nogle få runder i begyndelsen og
sæt efter behag antallet op til max. 12
dobbeltrunder. Prøv først forløbet uden at
tænke på åndedrættet, som du først tager
med når du mestrer bevægelserne og
stillingerne.
2) Stillingen udføres som l) men meget
hurtigt og så mange gange at kroppen giver
slip på sit forbehold mod at be"æge sig.
Lad åndedrættet være kraftigt og støjende
- gennem næsen.
3) Stillingen udføres som 1) med brug af
koncentrationen. Efter nogen tid, når du
udfører stillingen automatisk og uden
besvær, vil du kunne fastholde din
opmærksomhed ved kroppens psykiske
centre, i hver stilling det center der svarer
til stillingen. (Til den tid, se dog først
kapitlet om de psykiske centre).
4) Og hvis du vil udnytte »Sol jeg hilser
dig« fuldt ud, så skal du enten a) i hver
stilling opleve et mantra og ved at
koncentrere på dette ords vibrationer
påvirke krop og sind. Til hver stilling
svarer et mantra, som samtidig kan
opfattes som en symbolsk hyldest til Solen
ellerb) gøre 12 runder og for hver runde
sige et mantra.
12 forskellige oplevelser af Solen når den
året rundt hver morgen viser sig ved
daggry.
I tilfælde af stærk feber, som skyldes
giftstoffer i kroppen, bør man undgå
brugen af den til man gennem andre
øvelser har fjernet disse.
Herefter de 12 stillinger:
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øjenbrynene. Koncentrationspunktet er
derfor centret midt i hovedet, et punkt i en
lige linje bag centret mellem de to
øjenbryn. Mantraet er: OM BRAM eller
OMBHANAVE NAMAHA (OM - du som
oplyser, jeg hilser dig).
Medens du ånder ud, så sæt det forreste
ben hen ved siden af det bageste og skyd
enden i vejret og træk hovedet ind mellem
skuldrene til arme, ben og krop danner en
trekant med gulvet.

5. Bjergstilling
sørg for at lungerne bliver helt tømt for
luft og prøv at holde hælene mod gulvet.
Koncentrationspunktet er rodcentret, et
punkt et stykke over mellemkødet
(mellem kønsdelene og endetarm).
Mantraet er: OM HRAUM eller OM
KHAGAYA NAMAHA (OM - du som
bevæger dig gennem rummet, jeg hilser
dig).
Hold nu vejret ude og sænk kroppen ned
mod gulvet til hage, bryst, knæ, fødder og
hænder er det eneste der rØrer gulvet.

lY

/

@J

~~' ..
·1

ånd helt ind

7

ånd helt ud

8

6. Hilsen med 8 dele
Sørg for at ende, hofter og underliv er
hævet fra gulvet, og hold vejret ude hele
tiden medens du står i stillingen.
Koncentrationspunktet er navleområdet.
Mantraet er: OM HRAM eller OM
PUSHNE NAMAHA (OM - du som giver
styrke; jeg hilser dig). Når du ikke kan
holde vejret l,lde længere, så ånd ind
medens du bøjer overkrop og hoved
bagover, så langt at armene bliver helt
strakte. Dette er en variation af den
klassiske ...

7. Slangestilling
Koncentrationspunktet er her halseentret.
Mantraet er OM HRAM eller OM
IURANYA GARBHAYA NAMAHA (OM
- symbol på universets gyldne form, jeg
hilser dig).
Skyd nu atter enden i vejret til du står i en
trekant med gulvet, på en udånding.
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du morgengryets herre, jeg hilser dig).
Sæt et ben frem så fodsålen når at røre
gulvet mellem hænderne medens du ånder
ind. .

9. Rytterstilling
Samme stilling som4. Husk at se på
øjenbrynscentret. Mantraet er: OM
BROOM eller OM SAVITRE NAMAHA
(OM. - du som nærer alle ting, jeg hilser
dig).
Aiid ud og bøj forover til hænderne rØrer
gulvet ved fødderne.

10. Hænder ved fødder
Samme som 3. Mantraet er: OM HRAIM
eller OM ARKAYA NAMAHA (OM - du
som fortjener hyldest, jeg hilser dig).
Stræk under en dyb indånding armene op
over hovedet.

11. Kroppen strækkes
8. Bjergstilling
Som stilling 5. Mantraet er OM HRIM
eller OM MARICHAYE NAMAHA (OM-

Som 2. Mantraet er: OM BRAUM eller
OM ADITYAYA NAMAHA (OM - du som
bærer den uendelige kosmiske moders

navn, jeg hilser dii). Før hænderne ned
foran brystet under et afslappet åndedræt.

12. Hilsen
Som 1. Mantraet er: OM BRAH eller OM
BHASKARAYA NAMAHA (OM - du som
leder os til indre oplysning, jeg hilser dig).

Hvil mindst 3 minutter i Dødstille.
En runde af »Sol jeg hilser dig« består i to
gennemgange af de 12 stillinger.
Begynd i første gennemgang med at
anbringe højre ben fremme i stilling 4, og
venstre ben fremme i stilling 9. I anden
gennemgang er venstre ben fremme i
stilling 4 og højre ben fremme i stilling 9.
Dette bliver derfor til 2 x 12 stillinger i en
runde - 24 stillinger i et langt, glidende
forløb.
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