
En onlinekurs med Mediyoga
14 dagar med GRATIS yoga

en Ebok med alla videos och texter



www.yogakosthalsa.se

Välkommen
I denna ebok så får du alla 14 dagarna samlade på ett och
samma ställe. Spara denna pdf på ett ställe som du lätt kan
hitta den, så kan du göra om kursen eller hitta dina
favoritvideos på ett enkelt sätt. 
 
Nedan har du två videos som introduktion. 
 
Genom att klicka på videosarna så kommer du direkt till
videosarna på min youtubekanal.
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Klicka på
bilderna så
kommer du
direkt till  

videon

Lycka till!

https://www.youtube.com/watch?v=w1ijFfir0sw
https://www.youtube.com/watch?v=KIm7ZW8K3SA
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1. Långa djupa andetag
den röda tråden

   Välkommen till dag 1! 
 
Den här onlinekursen kommer att delas in i olika teman: 
Stress 
Sömn 
Energi 
Rygg 
Kärlek 
 
Så se den här kursen som en verktygslåda där du stoppar ned
olika yogiska verktyg som du kan ta till när du behöver. Varje
dag under 14 dagar så får du ett nytt verktyg. 
 
 De första dagarna kommer vi att fokusera på att hitta lugnet. 
Vi kommer göra andningsövningar, meditationer och
yogaövningar som hjälper dig att komma ned i varv. 
 
Stress är något som har blivit som en folksjukdom. En av de
vanligaste orsaker till sjukskrivning tex. 
Vårt nervsystem påverkas och vi är alltför ofta är det sympatiska
nervsystemet aktiverat (dvs fight and flight, stresspåslag). 
Vi behöver reglera vårt nervsystem och aktivera det
parasympatiska nervsystemet (alltså lugn- och rosystemet) mer. 
När vi lär kroppen att komma ned i varv, så kommer så
småningom stresstopparna kunna sjunka ganska snabbt när du
fått in de yogiska teknikerna i din yogiska verktygslåda. 
 

© Helén Kåselöv



www.yogakosthalsa.se

1. Långa djupa andetag forts.

© Helén Kåselöv

Som sagt, de första dagarna handlar om att hitta lugnet och
sedan fortsätter vi med lite olika teman under de här 14
dagarna. 
 
 Nu börjar vi! 
 Titta på videon nedan! 
Bild 
 
Utmaning! 
Försök att få in det långa djupa andetaget några minuter
varje dag. 
För att det ska bli lättare för dig, så kan du ladda ned en
ljudfil och lyssna på nedan. 

Ladda ned som
ljudfil! 

Klicka på
bilden!

https://www.youtube.com/watch?v=d8-sS3mBD_c
http://www.yogakosthalsa.se/uploads/1/1/9/9/11993380/l%C3%A5nga_djupa_andetag_11.mp3
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2. En meditation för stress
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Välkommen till dag 2! 
 
Idag vill jag dela med mig en meditation som lugnar väldigt snabbt! 
 
Jag brukar själv göra den när jag behöver få ned stressen på ett
kick. 
 
Titta på videon och gör meditationen! 

https://www.youtube.com/watch?v=PtoAXeeRQjo
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3. Mjukstarta dagen med Mediyoga
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Välkommen till dag 3! 
 
En liten check här: 
Hur går det med det långa djupa andetaget? 
Får du in det varje dag under några minuter? 
Hur känns andetaget? Är det något som känns spänt? 
Känns det mjukt? Är det lätt eller svårt? 
 
Vi ska gå vidare med några sköna mjuka yogaövningar för att
mjukstarta dagen. 
 
Jag vet inte om du har provat att yoga på morgonen ännu, men att
starta dagen med lite yoga kan verkligen sätta tonen på dagen. 
Inom yogan brukar man säga att det är bra att yoga precis när man
gått upp någon gång mellan kl 4-7. 
Då har dagen inte riktigt kommit igång ännu och tankarna är
fortfarande lite stilla. 
 
Så min utmaning är: försök att få in någon form av yoga på
morgonen, även om det kanske bara blir fem minuter. 
Fem minuter har vi alla, annars är det något man behöver se över i
livet om det utrymmet inte finns. 

https://www.youtube.com/watch?v=vwCuyIZe-D8&t=18s
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4. Yogaövningar för dig som är utmattad
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Välkommen till dag 4! 
 
Idag vill jag dela med mig en video för dig som är stressad och som
kanske är utmattad. 
Det är en video med yogaövningar som är ganska mjuka och
inkännande som verkligen kan hjälpa dig att komma ned i varv. 
 
Du behöver såklart inte vara utmattad för att göra övningarna, de
passar vem som helst som vill hitta lugnet när livet snurrar på lite
för fort. 
 
Dessa övningar är bra att göra: 
för dig som är utmattad eller håller på att bli 
när du känner dig stressad och behöver varva ned 
innan du går och lägger dig för att sova gott 
för dig som har ångest och behöver hitta lugnet 
för dig som behöver ta en paus och landa i kroppen 
 
Titta på videon och gör yogan. 

https://www.youtube.com/watch?v=V2Boh9_OrjQ&t=39s
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5. En guidad avslappning för sömn
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Välkommen till dag 5! 
Nu ska vi fokusera lite på sömnen i ett par dagar. 
 
Sömnen är jätteviktig för oss. 
Det är i sömnen som kropp och sinne läks och balanseras. 
Det är när vi sover som det glymfatiska systemet verkar och gör av
med toxiner och annat avfall från hjärnan. 
 
Du har säkert känt dig väldigt trött och energilös, när du har sovit
dåligt. Kanske t om en känsla av att vara lite "bakfull" fast du inte
har druckit alkohol dagen före. Det kanske blir svårare att hålla
fokus, ha ett skönt flow i livet och du känner dig inte på "topp". 
 
När du har sovit bra känner du dig pigg, alert, fokuserad och har ett
skönt flow under dagen. 
 
Jag vill dela med mig en av mina mest populära videos på min
youtubekanal! 
En guidad avslappning för en bättre sömn. 
Testa att göra den när du ligger i sängen på kvällen och låt dig
guidas till en god natts sömn. 
 
Sov gott!  

https://www.youtube.com/watch?v=rEiupRtJrRE
http://www.yogakosthalsa.se/uploads/1/1/9/9/11993380/avslappning_f%C3%B6r_att_somna.mp3
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6. Tre yogaövningar för en bättre sömn
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Välkommen till dag 6! 
 
Sov du gott i natt? 
Hur känner du dig idag? 
 
Vi fortsätter med en video som hjälper dig att sova gott, som du kan
prova i kväll. 
 
Den går också bra att göra för att komma ned i varv om du känner
dig stressad under någon annan tid på dygnet. 
 
Så sätt dig till rätta på någon lugn plats och låt dig guidas genom
yogaövningarna som hjälper dig att få en bättre sömn! 

https://www.youtube.com/watch?v=6H20olQ9PSA&t=4s
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7. En meditation för energi
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Välkommen till dag 7! 
 
Under sex dagar har vi fokuserat på att hitta lugnet och få en god
natts sömn. 
  
Yogan är ju så fantastisk att den kan hjälpa oss på många olika
plan: 
Den mjukar upp kroppen 
Balanserar vårt hormonsystem 
Hjälper oss att hitta lugnet 
Balanserar vårt energisystem (chakrasystemet) 
Hjälper oss att skala bort beteendemönster som hindrar oss att
leva livet fullt ut. 
mm mm 
 
För att bara nämna ett fåtal saker som yogan gör. 
 
Nu ska vi gå vidare till nästa tema som handlar om att få lite energi. 
 
Yogan kan också hjälpa oss att få mer energi. Att få den där
känslan av att vara alert och fokuserad. 
Så kanske vaknar du en morgon och känner dig supertrött. 
Då finns det övningar du kan ta till för att känna dig pigg! 
Är inte det fantastiskt!? 
 
Så kommande dagar kommer du att få göra yogaövningar som
hjälper dig att få energi. 
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7. En meditation för energi forts.
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Idag ska vi göra en superskön meditation, som jag själv brukar
göra för att känna mig pigg, klar i huvudet så att jag kan fokusera
lite bättre under dagen. 
 
I den här videon ingår en andningsteknik som är eldandning. Den
hoppar du över om du är gravid eller har menstruation och andas
då långa djupa andetag istället. 
Är du osäker på hur du andas eldandning: titta på
instruktionsvideon igen ca 8 min 30 sek in i videon. 
 
Så sätt dig bekvämt och gör den här underbara meditationen! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=X0KAFW_3U7E
http://www.yogakosthalsa.se/uploads/1/1/9/9/11993380/helen_k%C3%A5sel%C3%B6v_-_grundl%C3%A4ggande_andningsmeditation.mp3
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8. Yoga för mer energi
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Varmt välkommen till dag 8! 
 
Idag ska vi fortsätta att göra yoga för att få lite mer energi! 
 
Idag ska du få välja på två videos med två olika yogapass. 
Den ena lite kortare och den andra är ett helt yogapass på ca 50
minuter, alltså en kriya, som ger energi. 
 
Det långa yogapasset är en personlig favorit som jag gör när jag
känner mig seg i kroppen och supertrött på morgonen. 
För mig brukar den vända den trötta känslan till en mer alert och
vibrerande energi som varar hela dagen! 
 
Så har du tid idag, testa det långa passet. 
Annars: gör den korta videon och få energi i både kropp och sinne. 
 
Förresten: Du får väl fortfarande in det långa djupa andetaget varje
dag? Bara en liten kärleksfull påminnelse... 
 
 Ha en underbar dag! 

https://www.youtube.com/watch?v=yRog4mRZvEk
https://www.youtube.com/watch?v=eQKJ9lyYsMk


www.yogakosthalsa.se

9. Yoga för högkänsliga
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Hej och varmt välkommen till dag 9! 
 
Idag vill jag ta upp ett ämne som står mig nära: Högkänslighet. 
 
På engelska kallas det för highly sensitive personality - HSP 
 
Jag har märkt att många som följer mig via sociala medier och
nyhetsbrev tillhör den här kategorin människor som är lite extra
känsliga för saker som är utanför dem och inuti dem. 
Kanske känns det ibland som om du inte vet var gränsen mellan
dina känslor och andras känslor går? 
 
Kanske kommer du in i ett rum och snappar omedelbart upp en
känsla i det rummet.  
Det här var ett problem för mig i många år tills jag förstod att allt jag
känner faktiskt inte är mitt eget. 
 
Jag ser inte HSP som något dåligt. Jag kan tex använda mig av det
i mina yogaklasser och instruera efter vad jag känner i rummet. 
Det kan också vara lättare att förstå vad en annan människa
känner om man är HSP, om de inte uttrycker sina känslor verbalt. 
Men man kan också bli överväldigad av detta om det blir för
mycket. 
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9. Yoga för högkänsliga forts.
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Det finns saker som du kan göra för att få en balans i din
känslighet, så du inte blir överväldig. 
Att hitta stunder då du vilar och återhämtar dig 
Att hitta lugnet med yogaövningar, meditationer och
andningstekniker som hjälper till att få ned stressen och reglerar
nervsystemet, som jag pratade lite om under de första dagarna på
den här kursen. 
 
Att sköta om dig själv med träning, vila, mat och att vara i naturen. 
Att gå barfota på marken, gräset kan ha en lugnande effekt. 
Att duscha kallt kan, enligt yogan, hjälpa att stärka din aura som
skyddar dig mot yttre energier. 
Att ha vita kläder kan, enligt yogan, också hjälpa att stärka auran. 
 
Kanske har du något mer som du vet hjälper dig? Dela gärna med
dig i kommentarerna nedanför. 
 
 Här kommer nu en video som är för dig som är högkänslig. Det är
också sköna övningar för dig som vill ha lite skön energi i kropp och
sinne, så den passar även dig som inte är HSP.Varmt  

https://www.youtube.com/watch?v=S0dm_SCrkIQ
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10. Yoga för ryggen
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Hej! Varmt välkommen till dag 10! 
Nu ska vi byta tema till ryggen. 
Ca 80 % av oss har någon gång stora problem med ryggvärk. Så
stora att det påverkar vår rörlighet, förmåga att gå till jobbet osv. 
Jag själv har en historia med ryggproblem. En degenererad disk i
ländryggen, alltså en disk som i stort sett har torkat ut och
försvunnit i mitt fall. 2016 var smärtan så illa att jag faktiskt inte
trodde att jag skulle kunna fortsätta jobba som yogalärare. 
Men jag fick rätt hjälp. Ibland behöver man komma tillrätta med ett
problem med en parallell behandling. Denna gång fick jag hjälp
dels av en otroligt duktig fysioterapeut, dels genom att jag hittade
rätt yogapass som fungerade för mig.  
 
Några anledningar till att så många får ont i ryggen beror nog på att
vi inte rör oss så mycket som vi borde göra, vi har fel
kroppsställningar och för mycket stress som gör att musklerna
spänner sig. 
Det finns så mycket man kan göra med yoga och
livsstilsförändringar för att få en skönare rygg, men jag har inte
utrymme i den här kursen att ta upp allt som man kan göra. 
Men! Du ska få några tips de följande dagarna för din rygg, axlar
och nacke. 
Så rulla ut din yogamatta och gör dagens yogaövningar som är för
din kära rygg. 

https://www.youtube.com/watch?v=5pFZ36R-sh4
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11. Yoga för axlar & nacke
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Välkommen till dag 11. 
 
Ok, en liten check-in först innan vi går in på denna dags video: 
Hur går det med de långa djupa andetagen? Ja jag vet! Jag kanske
tjatar, men av erfarenhet så vet jag att det är så lätt att glömma bort
det. Jag märker det på mina sociala medier när jag gör en liten
påminnelse, att det brukar vara en uppskattad påminnelse. :-) 
 
Så, vi går vidare med ryggen. 
Idag ska vi fokusera lite på den övre delen av ryggen, dvs axlar och
nacke. 
 
Det är ofta här vi spänner oss när vi är stressade och en del av de
områden som får känna på en felaktig belastning av kroppen. 
 
Jag kommer ihåg när jag var utmattad, för massor av år sedan, så
hade jag extremt ont i nacken. Min kiropraktor sa att det var som
betong i nacken. 
Jag hade ständig spänningshuvudvärk av detta och mådde pyton. 
Idag är nackvärken helt borta. Där har verkligen yogan varit till stor
hjälp. 
 
 Både att få ned stressen och mjuka upp och stärka de muskler som
behöver det. Men inte bara det: yogan har hjälpt mig och så många
andra på ett djupare plan. 
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11. Yoga för axlar &nacke forts.
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Det är lite som om den sakta men säkert skalar bort de där lagren
som har lagts på under alla åren och blottat mitt sanna jag. Alla
masker har fallit av och jag känner mig mer som mig själv i mitt
naturliga jag. 
 
Ibland kan det vara svårt att förklara vad yogan gör med en. Det är
en konstant förändringsprocess som sker. Man behöver uppleva
yogan och göra den kontinuerligt för att känna av effekterna. 
 
Ok, tillbaka till axlar och nacke. Nu ska dessa delar mjukas upp och
stärkas. 
 
Idag kan du också välja mellan två stycken videos. 
-Den första är en liten kortare video som bara fokuserar på axlar
och nacke. 
-Den andra är ett helt yogapass som även mjukar upp höfter, nedre
delen av ryggen och sedan axlarna. Ett fantastiskt yogapass som
är väldigt omtyckt av många. Startpaket 2 -30 minuter 
 
Varsågod: nästa videos! 

https://www.youtube.com/watch?v=4U8I9GueUEk
https://www.youtube.com/watch?v=6U9IESZnYhk
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12. Yoga för magmusklerna
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Varmt välkommen till dag 12. 
 
På sätt och viss ska vi nu fortsätta med ryggen. Men vi ska också
hämta kraft, energi och mod. Vi ska våga stå stadigt på jorden när
saker snurrar fort och vara i vår fulla kraft. 
 
Vad pratar jag nu om? Jo, magen! 
Yogiskt sett så är navelchakrat det viktigaste inom yogan att ha
balanserat. Det är här som den yogiska energin har sin inkörsport. 
 
Rent fysiskt så är  magen viktig för bla ryggen. Vi behöver ha en
mage med bra muskulatur för vår kära ryggs skull. 
 
När jag får ont i ryggen nuförtiden, ofta pga av att jag lyft något i fel
vinkel för just min ryggskada, så gör jag några magstärkande
övningar så brukar det problemet vara ur världen. 
 
Så nu ska vi göra övningar som hjälper ryggen, genom att stärka
magmusklerna. Övningar som hjälper dig att vara i din egen kraft. 
 
 Varsågod! 

https://www.youtube.com/watch?v=hXl6tfr--Rk
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13. Yoga för självkärlek
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Varmt välkommen till dag 13! 
 
Vi stannar till ett tag, en kort stund, och landar lite i kroppen innan
nästa video. Känn efter: Hur mår du idag? Är det nånstans i
kroppen du känner något? Vad säger kroppen till dig? 
Vår kropp är så fantastisk! Den försöker ofta visa oss vägen vad vi
behöver genom att påpeka det någonstans i kroppen. Det är inte
alltid vi lyssnar på den. Ibland behöver den skrika högt för att vi ska
höra den. 
Det är samma sak med våra hjärtan. Våra hjärtan vill också hela
tiden visa oss vägen. 
Men vi lyssnar inte alltid och väljer fel väg, fattar fel beslut och
stänger inne våra känslor. 
Personligen tycker jag att det är superviktigt att ha ett öppet
hjärtchakra. Alltså öppet hjärta rent energimässigt. Att våga känna
känslor, att tycka om sig själv och andra, vara förlåtande mot sig
själv och andra. Att vara sin egen bästa vän i alla lägen. Ibland kan
vi ha en inre dialog som inte alltid är så snäll. Inte skulle du säga så
till din bästa vän? 
Börja tänka på dig själv som din bästa kamrat. Och behandla dig
själv med kärlek och empati. 
I dagens video ska vi öppna upp våra hjärtan med några sköna
övningar och en helt fantastisk meditation. 

https://www.youtube.com/watch?v=xZiBjiVyvRM
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14. Ett yogapass för meditativ balans
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Varsågod! 
  
Här är din överraskning! Ett härligt yogapass för meditativ balans. 
Ett yogapass som hjälper till att balansera nervsystemet,
chakrasystemet b la. 
 
Ett gratis yogapass - Ett yogapass för meditativ balans 
 
Här hittar du: 
Video med hela yogapasset 
Ljudfil 40 minuter som du kan ladda ned 
Ljudfil 30 minuter som du kan ladda ned 
Ljudfil 15 minuter som du kan ladda ned 
Pdf med yogainstruktioner som du kan ladda ned 
 
Klicka på bilden nedan för att komma till videos och filerna.

http://www.yogakosthalsa.se/14dmy14/dag-14
http://www.yogakosthalsa.se/14dmy14/dag-14
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Slutord
Jättekul att du ville vara med och göra yoga dessa dagar! 
 
 
Tyckte du den här gratiskursen var spännande och att den gav
mersmak att djupdyka ännu mer in i yogans fantastiska värld? 
Kolla då även mina onlinekurser som går då och då. 
 
Just nu har jag två olika kurser som jag håller i några gånger om
året. 
Läs mer om dem nedan genom att klicka på bilderna! 
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Vi ses!

http://www.yogakosthalsa.se/minikurs-online.html
http://www.yogakosthalsa.se/grundkurs-i-mediyoga-online.html

