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Sådan bruges bogen

Skab en god yogastemning
Stå i en rundkreds, hvis forholdene tillader det. Det giver en følelse af fællesskab, når 
alle kan se hinanden. I rundkredsen kan I også bedre støtte jer til hinanden i balance-
øvelser og høre hinanden, når I taler om historien.

I rundkredsen er det vigtigt at give plads til følelser. Når vi laver yoga- og vejrtræk-
ningsøvelser, løsner vi også op for vores følelser, så giv plads og rum til, at børnene 
kan reagere ved for eksempel at blive vrede eller kede af det.

Hvis børnene ikke kan lave øvelserne som beskrevet, så lad dem lave øvelsen på de-
res egen måde. Vores kroppe er alle forskellige, og det er OK. Lad yogatimen være en 
time, hvor børnene ikke skal bedømmes. Yoga er ikke en konkurrence, og det drejer 
sig på ingen måde om at være bedre end de andre. Det drejer sig om at være præcis 
den, man er – og det skal børnene vide.

Øvelserne og historien
I historien er yogaøvelserne markeret med fed skrift  i teksten. I kan udføre øvelserne 
undervejs, eller I kan vælge at lave dem allesammen på én gang, når historien er fær-
dig. Hvis I vælger at lave yogaøvelserne samtidig med højtlæsningen, foreslår vi, at I 
læser en side og så laver de viste øvelser, inden I fortsætter til næste side.

Bagerst i bogen står der, over beskrivelsen, et spørgsmål til hver enkelt øvelse. De 
kan stilles til børnene, så de kan være med til at huske og sætte navn på de enkelte 
øvelser. Dette betyder, at børnene skal være opmærksomme under hele historiefor-
tællingen.

Nederst på siderne med øvelsesbeskrivelserne er der desuden QR-koder, som kan 
benyttes, hvis du har behov for at se en video af øvelsen. For at kunne bruge dette, 
skal du have en QR-kodescanner på din mobiltelefon. Den kan downloades gratis fra 
App-store eller Google Play.

I nogle tilfælde er øvelserne angivet som            . Det betyder, at børnene selv 
skal opfinde en øvelse, der passer til navnet. 

Illustrationerne i bogen er uden farve, så de kan kopieres, og børnene kan farve-
lægge dem. 

Yogafilosofi  
– indledning til den voksne

Temaet for denne historie er Svadhyaya (selvstudie).

Hvis du vil kende dig selv, må du studere dig selv. Du må kende dine begrænsninger 
og din grænseløshed. Det kan du blandt andet opnå ved at læse bøger, der beriger 
dig med visdom om dig selv, ved at reflektere over tanker og oplevelser og ved at stu-
dere livet i og omkring dig. Du kan ikke stå fast ved den, du er, før du ved, hvem du er.

Du kan læse mere om filosofien bag temaerne i øvelseshæftet. 

Find 
selv på
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Opvarmning

Øremassage
Stimulering af øret vækker kroppen, samtidig med at evnen til at lytte skærpes. Når 
man formulerer, at man lytter til sin lærer, sine venner og sin krop, bliver man også 
bevidst om at gøre det.

Fremgangsmåde: Tag fat om toppen af øret med tommel- og pegefinger og massér 
med faste tag hele vejen ned til øreflippen. Øreflippen masseres som det sidste. Gen-
tag øremassagen 3 gange, imens alle siger disse sætninger: 

Første runde: ”Jeg lytter til min lærer/de voksne.”
Anden runde: ”Jeg lytter til mine venner.”
Tredje runde: ”Jeg lytter til min krop.” 

(Forklar eventuelt, hvad det vil sige at lytte til sin krop.)

 

Kropsholdning og vejrtrækning

Kropsholdning
At lære børnene den rigtige kropsholdning er en gave, de vil have gavn af resten af 
livet. Hvad enten de sidder eller står, så vis dem, at de skal rette ryggen. Vis dem, at 
de skal åbne brystet, trække skuldrene let bagud og ned og gå stolte ud i verden. 
Dette gælder selvfølgelig også, når de har almindelig undervisning – ikke kun yoga- 
undervisning.

Træk vejret dybt
Sid i skrædderstilling med rank ryg og hænderne i siden, lige ved nederste ribbenskant. 
Træk vejret helt ned i maven, og mærk fornemmelsen af brystkassen og maven, der 
langsomt udvider sig ved hver indånding og trækker sig sammen ved hver udånding. 
Træk vejret gennem næsen.

Til den voksne: Hvis børnene en gang imellem har brug for lidt ro i hovedet, kan det 
hjælpe dem at lukke øjnene og mærke de dybe vejrtrækninger.
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Solhilsen
Denne solhilsen udføres ved, at 
den voksne starter med at vise 
stillingen og sige den tilhørende 
sætning, hvorefter børnene gør 
det samme. 

Stilling 1-12 udføres i ét flow. 

Efterhånden som børnene bli-
ver fortrolige med øvelserne og 
sætningerne, kan de skiftes til at 
instruere hinanden eller udføre 
solhilsenen i kor.

Solhilsenen udføres minimum 3 
gange.

1. ”Det er rart at være mig”

2. ”for jeg lever under solen”

3. ”på den store, grønne jord.”

4. ”Og jeg har gode venner”

5. ”og et hus, hvori jeg bor.”

6.”Jeg har en seng til natten”

7. ”og jeg vågner frisk og glad.”

8. ”og sku’ jeg være sulten”

9. ”så er der altid mad.”

10. ”Så jeg siger ’tak’ til jorden”

11. ”og til alting på min vej.”

12. ”Det er rart at være mig.”

START

Solhilsen
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Firbenet, der ikke var et firben

Gudrun bor med sin familie i en stor busk ved skovsøen. De er firben med 
slanke, brune kroppe og lange haler. Gudrun er vild med at svømme, meget 
mere end hendes fem søskende, og hun er endda gode venner med mange 
af fiskene. 

Men her på det sidste er Gudrun begyndt at føle sig meget anderledes. 
Hun drejer hovedet og ser ned på sin hale. Den er næsten helt væk. 

”Du har garantrisset været bange,” driller hendes bror Viggo, ”og så har du 
smidt halen.”

”Vel har jeg ej været bange,” siger Gudrun og puster sig op. 
Viggo træder et skridt tilbage. ”Wow … rolig nu, søs, du ligner en ballon.”
”Og du ligner et kryb,” svarer Gudrun. 
”Jeg er et firben,” svarer Viggo fornærmet, ”ikke et kryb.” 

Gudrun er ked af, at hun føler sig anderledes, og det er ikke kun det med 
halen. Hun synes også, at det er underligt, at hun kan hoppe, når ingen an-
dre i hendes familie kan. Det er, som om hun har en trampolin inde i sig. Det 
kilder så sjovt i maven, når hun hopper, men Gudrun synes alligevel ikke, det 
er sejt – og det er, fordi det er anderledes. 

Gudrun vil ikke være anderledes, så hun gør alt, hvad hun kan, for at ligne 
de andre.  Hver morgen sidder familien i solen for at blive varmet op, og de 
sidder der med lukkede øjne og sukker, fordi de har det så dejligt, mens Gud-
run er ved at dø af varme. Men alligevel bliver hun siddende.

Svømmeren FirbenetKrybet

Find 
selv på

Fisken
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”Der er altså noget med dine øjne,” siger hendes søster, Ellen, til hende en 
dag.

 De er blevet sendt ud for at fange edderkopper til aftensmaden, men i 
stedet står de og spejler sig i søen. 

”De sidder sådan helt ude af hovedet. Skulle vi ikke prøve at presse dem 
ind på plads?”  fortsætter Ellen.

Gudrun ser ned på sig selv, så ser hun på sin søster, der ligner resten af 
familien, og så får hun bare lyst til at hoppe langt væk og aldrig vise sig for 
nogen mere. Hun vender sig rundt og spejler den hale, der næsten ikke er 
der længere, og lige da hun gør det, ser hun noget i vandet, der får hendes 
hjerte til at hamre af skræk.

Hurtigt skubber Gudrun Ellen ind i det høje græs og følger selv efter. 
”Ej, hvorfor gjorde du det?” hviner Ellen. ”Jeg ville jo bare hjælpe dig med 

de der øjne.”
Gudrun holder Ellen for munden og hvisker: ”kragen.”
Ellen kigger op på den sorte krage, der kredser rundt over dem. Hun er lige 

ved at besvime, så bange er hun. 
”Tror du, den kommer og spiser mig?” hvisker hun.
”Ikke hvis du holder din mund,” hvisker Gudrun tilbage. 

KragenEdderkoppen

Find 
selv på
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Kragen sætter sig i et træ lige over dem, og Ellen laver ikke andet end at 
græde. Det er godt nok irriterende at høre på, synes Gudrun, men hun siger 
ingenting. Hun sidder og hiver i sin halestump for at få den til at vokse og 
presser på øjnene for at få dem længere ind i hovedet. Men kun når Ellen 
ikke ser på hende. 

Efter et stykke tid falder kragen i søvn. Det er, som om den har glemt, de 
er der, men Ellen tør ikke forlade det høje græs. 

”Hvad nu hvis den vågner, når vi bevæger os?” snøfter hun.
En ugle tuder, og Ellen tuder endnu højere. Gudrun ser bekymret op på 

kragen, men den sidder heldigvis stadig med lukkede øjne.  
”Kravl op på ryggen af mig,” siger hun så. 
Ellen ser på hende med store øjne. 
”Hvorfor?”
”Gør nu bare, som jeg siger,” siger Gudrun og presser kroppen mod jor-

den, så Ellen bedre kan kravle op. Ellen kommer forsigtigt op på ryggen af 
Gudrun. 

”Hold nu godt fast,” siger Gudrun og sætter af. 
De springer lige op i luften, og Ellen begynder at skrige: ”Ih! Nej, sæt mig 

ned!”
Hendes skrig vækker kragen. Den breder sine store, sorte vinger ud og let-

ter fra træet. 

UglenTræet
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”Løb, Gudrun, løb!” skriger Ellen, og Gudrun springer for livet.
Kragen dykker ned imod dem. Den får fat på Ellens ene bagben med sit 

næb og løfter hende op. Gudrun ser op på sin søster, der helt har glemt at 
skrige. Så tager hun en dyb indånding og sætter af. Hun springer, så højt hun 
kan, lige op i maven på kragen, der bliver så forskrækket, at den taber Ellen. 
Gudrun er hurtigt nede ved siden af hende. 

”LØB, ELLEN!” råber hun.
Ellen begynder at løbe, og Gudrun rækker tunge ad kragen og hopper den 

modsatte vej. Hun drejer hovedet og ser, at kragen er på vej ned mod hende. 
Aldrig har hun været så bange, og det er underligt, for selv om hun er ban-

ge, er hun også glad for, at kragen ikke fløj efter Ellen. Hendes søster ville 
aldrig have klaret det. 

Løberen
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Gudrun springer af sted, så hurtigt hun kan. Lidt længere fremme står et 
dådyr.

”UHUU!” råber Gudrun for at fange dets interesse. 
Men dådyret reagerer ikke. 
”HEY!” råber Gudrun, ”HAR DU NOGET IMOD LIGE AT HJÆLPE HER, IN-

DEN JEG BLIVER ÆDT?!” 
Kragen er kun et par vingeslag væk fra Gudrun, og hun kan næsten mærke 

dens næb rundt om sig. Inde i sig selv siger hun farvel til alle dem, hun ken-
der og elsker, men så åbner dådyret munden og brøler. Lyden er så uhygge-
lig, at Gudrun stivner midt i et hop. Lidt efter går det op for hende, at kragen 
er på vej væk. Så ser hun på dådyret: 

”Tak! Der reddede du lige mit liv … altså ikke at det er meget værd, men 
alligevel.”

Dådyret ser på Gudrun og spørger: ”Hvorfor et dit liv ikke meget værd?” 
”Det er bare fordi … ej, glem, jeg sagde det.”
Dådyret lægger hovedet på skrå. ”Ved du ikke, hvor modig du er? Du red-

dede firbenets liv.”
”Modig? Jeg er ikke modig, jeg er bare et dumt firben.”
”Firben? Tror du, du er et firben?” 
Gudrun nikker. ”Yepsen, sidst jeg tjekkede i hvert fald.”
”Og hvornår var det lige, du tjekkede?” spørger dådyret.
Gudrun tænker sig godt om. ”Øh … altså, de andre i min familie er firben.”
”Men du er ikke helt som dem, vel?”
Gudrun ryster trist på hovedet.
”Men så kan jeg fortælle dig, at du ud over at være modig også er en frø.”
”En frø? Ej, lad lige vær’, hva’.”

FrøenDådyret
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Gudrun står lidt og tænker, og så får hun øje på sig selv i dådyrets mørke 
øjne. Hun laver et lille hop. 

”En frø,” siger hun, mest til sig selv.
”Ja, en frø,” siger dådyret, ”og vær du glad for, at du er den, du er. Ellers 

havde du ikke kunnet redde din søster.”
Det tænker Gudrun lidt over. Måske er det slet ikke så slemt at være en frø. 

En modig frø oven i købet.
Gudrun siger farvel og tak til dådyret og hopper langsomt hjem til famili-

en. Hun er både ked af det og lettet. Hun er lettet, fordi hun forstår det hele 
bedre – alt det med halen, øjnene, hopperiet og svømmeturene – men hun 
er ked af det, fordi hendes familie ikke er hendes familie. Og hun er bange 
for, at de ikke vil have hende længere. 

Ellen er allerede kommet hjem. Hun har fortalt de andre om kragen, og hele 
familien løber hen mod Gudrun. De var så nervøse for, at kragen havde taget 
hende.

De taler alle sammen i munden på hinanden, og midt i det hele siger Gud-
run: ”Jeg er en frø.”

Først hører de ikke, hvad hun siger, så hun gentager det, meget højere 
denne gang: ”JEG ER EN FRØ.”

Der bliver helt stille. Alle stirrer på Gudrun.
Så siger hendes mor: ”Hvor er jeg glad for, at du endelig fandt ud af det. Vi 

adopterede dig, da du var lillebitte, fordi din egen mor blev spist … ja, af en 
krage, faktisk.”

”Så er det derfor, du hopper sådan!” udbryder Ellen og ser på de andre. 
”Gudrun hoppede op og gav kragen en mavepuster, så den tabte mig. Det 
var vildt sejt.”

Men Gudrun er ikke glad. Hun ser på sin mor og far: ”Så I er slet ikke mine 
forældre?”

”Vi er dine forældre af hele vores hjerte,” siger mor.
Og far tilføjer: ”Vi er meget heldige at have så mange dejlige og forskellige 

børn. Ingen har nogensinde sagt, at vi skal være ens. Vi skal bare være os 
selv.”
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Hvad er Gudrun vild med, som de andre ikke så 
godt kan lide?
Svømmeren
Lig på maven, og lav svømmebevægelser med 
arme og ben.

Hvem er det, Gudrun er gode venner med?
Fisken
Lig på ryggen med håndfladerne i gulvet under 
lænden eller numsen. Løft dig nu op på albu-
erne og underarmene, og løft brystet opad, så 
du kan bøje hovedet bagover og lægge issen 
i gulvet. Når du er i stillingen, skal du aktivt 
bruge armene til at løfte brystet, så presset på 
nakken ikke bliver for stort. Hold numsen i gul-
vet under hele øvelsen, og bliv i stillingen med 
dybe vejrtrækninger.

Hvad siger Gudrun, at hendes bror Viggo ligner?
Krybet 

Hvad siger Viggo, at han er for et dyr?
Firbenet
Stå på hænder og knæ. Sæt nu højre fod frem 
til ydersiden af højre hånd. Sørg for at holde 
knæet tæt ved skulderen og lige over anklen, 
så benet er bøjet 90 grader. Hold venstre knæ 
i gulvet. Lad hoften synke ned og frem, så du 
strækker forsiden af låret på det bagerste ben. 
Løft brystet, så du ikke krummer i ryggen. Hvis 
det gør ondt i det bagerste knæ, kan du lægge 
et foldet tæppe under knæet.

Hvad skal Gudrun og Ellen fange til aftensmad?
Edderkoppen

Hvem er det, der vil spise Ellen og Gudrun? 
Kragen
Sæt dig på hug med løftede hæle. Læg hæn-
derne på knæene, og sænk det ene knæ mod 
gulvet, mens du tager et skridt frem med det 
andet ben. Gå nu skiftevis med højre og ven-
stre ben, og sæt det modsatte knæ i gulvet for 
hvert skridt. Se om du kan få bevægelsen til at 
føles let og fri.

Hvor sidder kragen?
Træet
Stå med fødderne i hofteafstand. Løft venstre 
fod, og sæt den på højre inderlår eller under-
ben. Hvis det er for svært, kan du sætte ven-
stre hæl på højre ankel og støtte med tæerne 
i gulvet. Stræk så armene op mod loftet som 
et træ, der strækker sine grene mod himlen. 
Mens I står her, kan I tage en runde, hvor I for-
tæller, hvilket træ I er – for eksempel et sliktræ 
eller et bøgetræ. Brug jeres fantasi. Gentag 
øvelsen med højre ben.

Hvem tuder, da de sidder i det høje græs?
Uglen
Sid på dine underben eller i skrædderstilling. 
Løft hagen lidt, og drej hovedet langsomt mod 
højre, mens du bliver ved med at løfte hagen. Sid 
lidt her med dybe vejrtrækninger. Udfør øvelsen 
til modsatte side. Husk at slappe af i kæberne. 
Hvis du har lyst, kan du spærre øjnene helt op, 
så de bliver kæmpestore, ligesom en ugles.

Find 
selv på

Spørgsmål og øvelser Find 
selv på

Svømmeren FirbenetFisken Kragen UglenTræet
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Ekstra par-øvelse: Tegn mit omrids
Gå sammen to og to. Den ene står op med fødderne i hofteafstand og armene strakt 
ud til hver sin side. Den anden lægger sine hænder på hovedet af sin makker og be-
gynder nu langsomt at tegne omridset af makkeren ved at føre hænderne ned over 
ørerne, siderne af halsen, ud over skuldrene og ud langs oversiden armene. Herfra 
fortsættes der ud over hænderne, ned under håndfladerne og undersiden af armene, 
ned langs siderne af kroppen og benene. Når man når ned til anklerne, tager man fat 
om sin makkers ankler og skubber lige så fint anklerne solidt ned mod gulvet. OBS: 
Man fortsætter ikke op langs indersiden af benene.

Herefter starter man forfra oppe fra hovedet. Øvelsen udføres i alt 3 gange. Når 
man har udført øvelsen tre gange, stiller man sig bag sin makker og tager venligt fat 
om hans/hendes hænder. Træk vejret sammen. På en indånding strækkes armene ud 
til siderne, og på udåndingen føres armene ind foran kroppen, så man krammer sin 
makker bagfra, og makkeren krammer sig selv. På næste indånding strækker begge 
parter armene ud igen og krammer igen på en udånding. Denne øvelse udføres også 
3 gange.

Herefter bytter I roller.

Hvad siger Gudrun til Ellen, at hun skal gøre, lige 
da kragen har tabt hende ud af næbbet?
Løberen
Løb en tur rundt i lokalet, eller hvor I nu afta-
ler. Alternativt kan du ligge på ryggen og ‘løbe’ 
med benene oppe i luften.

Hvem er det, der hjælper Gudrun med at forstå, 
hvem hun er?
Dådyret
Lig på din højre side med højre ben strakt og 
venstre ben bøjet med knæet i gulvet foran 
dig. Bøj højre arm, så du kan lægge dit hoved 
på armen eller hånden. Lad venstre arm hvile i 
gulvet foran dig. Lig i stillingen et stykke tid, og 
skift så over til venstre side.

Hvad er Gudrun?
Frøen
Sæt dig på hug med fodsåler og hænder i 
gulvet. Hænderne skal være mellem benene. 
Spring derefter op i luften med armene over 
hovedet. Se, hvor højt du kan hoppe! Kom ned 
på hug igen, og fortsæt nogle gange, til børne-
ne bliver en smule forpustede. I kan eventuelt 
hoppe fra måtte til måtte og sige kvæk kvæk.

Løberen FrøenDådyret Tegn mit omrids
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Meditation

Meditation er godt mod stress. Det styrker evnen til at være nærværende og holde 
fokus.

Meditationsøvelse
Sid i skrædderstilling med rank ryg og hænderne i skødet. Træk vejret gennem næ-
sen, helt ned i maven og mærk fornemmelsen af brystkassen og maven, der langsomt 
udvider sig ved hver indånding og trækker sig sammen ved hver udånding. Forestil 
dig at du lader alle tanker falde ud af hovedet. Det eneste du skal, er at mærke du 
trækker vejret. Sid sådan så længe der er ro til det.

 
Afspænding

Forberedelse: Under afspændingen er det er en god ide, at børnene ligger på et un-
derlag, og at de eventuelt har et tæppe eller lignende til at tage over sig – det gør det 
lettere at slappe af. Børnene kan også selv finde en mindre sten, som de kan have 
liggende på panden eller på maven, så er de nemlig nødt til at ligge helt stille. De kan 
eventuelt selv male deres yogasten.

Krystalgrotten: Lig på ryggen med en hånd på maven og en hånd på brystkassen. 
Træk vejret gennem næsen. Forestil dig, at din brystkasse og mave er en stor ballon, 
der skal fyldes med luft. Når du trækker vejret ind, fylder du først bunden af ballonen, 
altså maven, og derefter brystkassen. Når du puster ud igen, tømmer du ballonen på 
én lang udånding. 

Læg nu armene ned langs kroppen, og mærk, at hele kroppen ligger godt.
Forestil dig, at du ligger på en strand. Det er den dejligste strand, du nogensinde har 

set. Sandet er helt fint og hvidt, og himlen er blå. Mærk fornemmelsen af det bløde, 
lune sand. Du kigger op på den blå himmel og mærker solens stråler mod dit ansigt.

Spørgsmål til historien og temaet Selvstudie:

• Hvad er det, Gudrun er ked af i starten af historien?
• Synes du, det gør noget, at Gudrun ikke ligner sine søskende?
• Synes du, det gør noget, hvis du ikke ligner de andre? Eller de andre ikke ligner 

dig?
• Hvad er det, Gudrun opdager om sig selv – ud over at hun er en frø?
• Hvad vil det sige at kende sig selv?
• Lav en runde, hvor alle siger en god ting om sig selv. Det skal være en indre kva-

litet, for eksempel at man er sød, sjov, dygtig til noget eller en god kammerat. 
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Afslutning

Når børnene er kommet op at sidde igen, efter afspændingen, sætter de sig i skræd-
derstilling i en rundkreds.

Løft hænderne over hovedet og saml håndfladerne. Hænderne føres ned foran 
hjertet. Kig rundt i hinandens øjne og gør et lille buk med overkroppen for det smuk-
ke i hinanden.

Se, om I kan bevare den rolige stemning, mens I pakker sammen og fortsætter jeres 
dag.

 

Forestil dig nu, at du kigger ud over det smukke, blå vand. Du får øje på en lille, grøn 
ø, et stykke ude i vandet.

Du får lyst til at svømme ud til øen, så du går ud i vandet. Mærk fornemmelsen af 
det kølige vand mod dine fødder. Du vænner dig hurtigt til det, og snart føles det be-
hageligt. Du går langsomt længere ud i vandet, og da vandet når helt op til din navle, 
begynder du at svømme. Du er god til at svømme, og det føles bare så nemt og dej-
ligt. Forestil dig fornemmelsen af det dejlige, kølige vand mod din hud.

Der går ikke lang tid, før du kan mærke sandbunden under dine fødder igen – du er 
nu nået ud til øen. Du går op på stranden og mærker igen solens dejlige varme. På 
øen er der en lille skov af palmer og masser af grønne planter og smukke blomster.

Du går ind i skoven. Herinde er luften lun og fugtig. Du får øje på en smuk sommer-
fugl, der kommer svævende, og du hører nogle fugle synge oppe fra trækronerne. Nu 
får du øje på en stor klippe, og i klippen er der en lille grotte, helt nede ved jorden. Du 
bliver nysgerrig og går ind i grotten. Grotten er fyldt med krystaller, der skinner og 
glimter. Krystallerne er magiske, og du ser, at de alle sammen har din yndlingsfarve. 
Du samler en af krystallerne op, og nu begynder farven at flyde over i din krop. Hele 
din krop bliver fyldt op af farven fra krystallen. Hele vejen fra spidsen af tæerne og 
helt op til toppen af dit hoved.

Farven fylder også hele dit hjerte, og du kan mærke, at lige præcis denne farve er 
rigtig god for dig. Den hjælper dig til at være stærk eller kærlig eller modig, eller lige 
netop hvad du har brug for at være lige nu.

Nu lægger du krystallen tilbage på plads, og du ved, at du altid kan komme tilbage 
til grotten, hvis du har brug for at blive fyldt op af kærlighed eller mod, eller noget 
andet.

Du går ud af grotten og svæver tilbage til stranden, hvor du begyndte. Mærk igen 
fornemmelsen af det bløde, lune sand, når du lægger dig i det. Forestil dig det aftryk, 
din krop laver i sandet.

Træk vejret dybt og roligt, og mærk, at du vender tilbage til rummet her, sammen 
med dine kammerater. Nu kan du begynde at bevæge dine fingre og tæer, og du kan 
bøje dine ben og rulle om på den ene side. Når du er klar, kan du komme op at sidde.



Gudrun lever sammen med sin familie ved bredden af en sø. De 

er alle sammen firben, men Gudrun føler sig meget anderledes 

end de andre, og det gør hende ked af det. En dag bliver hun 

og hendes søster angrebet af en krage, som vil spise dem, og 

Gudrun opdager noget ret fantastisk om sig selv. 
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