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Introduktion 

Bogen læses op af en voksen. Øvelserne kan laves i grupper eller 

med et enkelt barn. 

For at få gavn af yogaens afslappende effekt, kan man øge fokus på 

åndedrættet. I de øvelser, hvor åndedrættet er essentielt, er dette 

nævnt. 

Under afsnittet ”Hjemrejsen” gør jeg brug af orange skrift for at frem-

hæve dele af sætninger. Det betyder, at denne del af sætningen skal 

læses lidt langsommere og tydeligere. Det har en forstærkende ef-

fekt på barnets evne til at slappe af, idet man får barnet til at fokuse-

re mere på lige netop disse ord. 

Visse steder i bogen har jeg angivet et antal gentagelser af øvel-

ser. Dette er gjort både for at sikre en optimal gennemgang af hver 

enkelt yogaøvelse, men også som en mulighed for at man sammen 

med barnet kan øve tælling. Man kan selvfølgelig udelade dette, hvis 

man føler, det er forstyrrende for fortællingen. 

Forord

Først og fremmest tak til Dr. Subodh Simkhada, der introducerede 
mig for yoga. Uden ham ville jeg aldrig have haft mod på at dykke 
videre ned i det felt. 

Tak til Forlaget Snepryd for at tro på min idé om en børnebog, der 
kan hjælpe børn med at slappe af og lege sig til viden om deres egen 
krop. Selvfølgelig en stor tak til forlagsredaktøren Britta og bogens 
redaktører, der utrætteligt har hjulpet mig med at gøre bogen endnu 
bedre. Og til sidst en tak til de nærmeste, der har troet fuldt og fast 
på mig gennem hele denne proces. Jeg er dybt taknemmelig. 

Marie Lind Finsterbach

https://snepryd.dk/
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Man skal være opmærksom på, om barnet kan rumme så mange in-

formationer på én gang. Ellers kan man begynde med udelukkende 

at rette fokus på bevægelserne. 

En yogamåtte er ikke et krav, for at barnet kan udføre øvelserne. Man 

kan sagtens bruge et gulvtæppe, ellers kan et tykt håndklæde til nød 

bruges til liggende eller siddende stillinger. Brug aldrig et håndklæde 

til stående stillinger, da barnet kan glide.

Vær ALTID opmærksom på at stoppe med en øvelse, hvis barnet 

ikke synes, det er rart. 

Før oplæsning af bogen bør ”Information om øvelserne” læses, så 

der er styr på det basale. De beskrives bagerst i bogen.
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Inden rejsen

Elva har en magisk skattekiste, som ingen ved, hun har. Den er nem-

lig hemmelig. 

Skattekisten er meget vigtig for Elva. Nogle gange når tankerne 

flyver rundt, kan Elva lægge dem væk i skattekisten. På den måde 

glemmer hun ikke noget, hun har lært eller skal huske.    

Hvis hun får brug for noget, hun har lagt i skattekisten, skal hun bare 

sætte sig, lukke øjnene og tage 3 dybe indåndinger. Så kan hun tæn-

ke det frem. Når Elva er ked af det, kan hun tage sin yndlingsbamse 

op af skattekisten. Og hvis hun har dumme tanker, kan hun lægge 

dem ned i skattekisten. Så bliver hun glad igen. 

Skattekisten kan også andre ting. Hvis Elva keder sig, kan hun sætte 

sig, lukke øjnene og finde gamle lege frem. Lege, hun havde glemt, 

men som stadig er sjove. 

I dag kan Elva ikke tænke skattekisten frem. Det har hun aldrig prø-

vet før. Hun er sikker på, at hun har glemt den i drømmelandet, hun 

besøgte i nat. 
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Først skal flyvemaskinen gøres klar, så den kan klare den lange rejse. 

• Sæt dig på numsen. Stræk benene ud foran dig. 

•  Gentag øvelserne 5 gange til hver side. Du kan tælle sammen 

med en voksen. 

•  Først lægger du din højre fod over det venstre lår. Bevæg nu 

dit højre knæ op og ned med hånden.  

• Skift ben. Gør nu det samme med dit andet knæ. 

• Stræk benene ud foran dig igen.

•  Tegn cirkler med hænderne i luften. Prøv om du kan gøre det 

med begge hænder på én gang. 

• Tegn cirkler med fødderne i luften, så du bevæger dit fodled. 

•  Det sidste du mangler, er at køre hovedet langsomt rundt i 

cirkler – ligesom på billedet. 

Derfor vil Elva gerne tilbage til drømmelandet og lede efter skatteki-

sten. Men hun har brug for hjælp til at komme derhen. Du har nogle 

helt særlige magiske evner. Med dem kan du hjælpe Elva. Det vil du 

opdage gennem historien. Vil du hjælpe hende med at finde skatte-

kisten? 

Elva vil begynde med at lede efter skattekisten, hvor hun sidst så 

den. Hvordan skal hun komme tilbage til stedet? Kan hun mon finde 

hen til det igen? 

Pludselig får hun en idé.

- Vi kan flyve derhen sammen. Men man kan ikke flyve uden vinger, 

siger Elva til dig. 

Nu får hun en ny idé.

- Man kan flyve med en flyvemaskine. Hvor skal vi få en flyvemaskine 

fra?

 

Du kan jo være en flyvemaskine! 




