FUNKTIONEL ANATOMI
4 d ag e s ku rs u s f o r yo ga l æ r e r e

DU KAN PÅ FØLGENDE SIDE LÆSE MERE
UDDYBENDE OM DE 6 MODULER DER ER PÅ DETTE 4
DAGES KURSUS I FUNKTIONEL ANATOMI.
KURSET ER MÅLRETTET YOGALÆRERE.
6 MODULER ER FØLGENDE
LED OG MUSKLER
6 PRINCIPPER OG RYGGEN
KOMPRESSION OG TENSION
BINDEVÆVET
NERVESYSTEMET
KROPSLIGE TENDENSER

Modul 1:
Celler, væv, led, knogler, muskler, kroppens planer og leddenes bevægeretninger. Muskel-, sene- og
led sansen. Det allevigtigste i dette modul er at få styr på leddenes bevægeretninger og derefter
koble de muskler på der udfører bevægelserne. Du vil få relevante skemaer til dette arbejde tilsendt.
Modul 2:
6 principper for yogastillinger - stående stillinger, balancestillinger, foroverbøjninger,
bagudbøjninger, omvendte stillinger samt rotationer. Hvad sker der i hver enkelt princip som kan
føre til noget generel forståelse af hvad der anatomisk sker i kroppen. Ryggens opbygning, muskler
og bevægeretninger. Praktisk yoga med fokus på ryggens så du mærker anatomien i din egen krop
og efterfølgende kan videregive til andre i deres krop.
Modul 3:
Kompression og tension. Begreber der belyser det at vores skelet er bygget forskelligt selvom vi har
det samme antal knogler. Yogastillinger skal være så energien flyder frit. I dette modul tester vi
forskellige yogastillinger i forhold til kompression og tension. Viden og forståelse for hvorfor vi selv
og vores elever har udfordringer i forskellige stillinger. Praktiske øvelser hvor vi sammen finder
alternativer til stillinger hvor der mærkes kompression eller tilpassede stillinger så energien får lov
at flyde frit i yogastillingerne. Til dette modul medbringer du yogastillinger du synes er “nemme” og
yogastillinger som du synes er “svære” at være i.
Modul 4:
Bindevæv og teorien om muskel/fascieslynger. I dette modul vil fokus være vores nysgerrighed på
Hvad er bindevævet egentlig. Forståelse af hvordan hver enkel muskel er omgivet af bindevæv der
har forbindelse med andre muskler. Disse bindevævsslynger kan være med til at give en ide om,
hvordan udfordringer et sted kan have årsag et helt andet sted og hvordan der kan skabes længden
og bevægelighed igennem hele kroppen ved at tænke øvelser der arbejder på hele
muskelfascieslyngen.
Modul 5:
Nervesystemet. Anatomisk er nervesystemet delt i det centrale nervesystem og i det perifere
nervesystem. Fysiologisk deles nervesystemet i det somatiske og det autonome nervesystem. Vi
gennemgår det hele. Yoga med fokus på den parasympatiske/beroligende del af det autonome
nervesystem og særligt fokus på den 10 hjernenerve nervus vagus. Du får mange praktiske øvelser
lige til at anvende i din undervisning.
Modul 6:
Kropslige tendenser. Vi har alle en kropslig tendens. På yogamåtten er det muligt at arbejde bevidst
med at modarbejde en uhensigtsmæssig kropslig tendens. Du får her gennemgået kroppens lodlinje
og tyngdepunkt. Viden om muskeltonus og muskulær balance. Holdningsbærende muskler samt de
muskler der er vigtige når vi er i aktivitet får du et indblik i. Vi bruger hinanden til at observere
kropslige tendenser og får fokus på yogastillinger der kan være gode til forskellige tendenser.

Alle temaer giver mulighed for at dele erfaringer og inddrage relevante cases.

