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Välkommen
I denna ebok så får du alla yogaövningar och meditationer som
vi gjorde i den yogiska julkalendern 1-24 December 2018. 
 
Nedan har du två videos som introduktion. 
 
Genom att klicka på bilderna i denna pdf 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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Långa djupa andetag 
Idag är det lucka 1! Och vi börjar med den röda tråden. 
Röda tråden vadå undrar du? 
Titta på videon! 
 

4:1 (Trappstegsandning) 
Det finns många olika andningstekniker i yogan. 
En del lugnar, andra kan ge energi och vissa något annat. 
Idag ska du få göra en skön meditation med en andningsteknik som lugnar.
Jättebra för dig som är stressad, har oro eller ångest. 
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https://www.youtube.com/watch?v=7H_6taJAYMQ
https://www.youtube.com/watch?v=8PvlD9VHq0c


Guidad avslappning 
Stress är ett stort problem i dagens samhälle. Jag tror att ett av de största
problemen är att vi inte ger oss själva tillräckligt med vila och återhämtning. 
Enligt yogan ska vi helst vila och göra ingenting i 11 minuter om dagen. Och
helst två gånger 11 minuter. Många tycker att det är svårt att göra ingenting.
Om du tillhör en av dem testa den här guidade avslappningen. Och gör den
en gång i dag. Känn skillnaden. 
Dela med dig i kommentarerna hur din dag blev, när du tog dig tid att vila en
stund. 

4-7-8 För sömn 
För ett par år sedan när jag skulle åka väldigt tidigt en morgon till flygplasten
hade jag svårt för att somna kvällen innan. Jag kom på att jag kunde göra
den här meditationen som är superbra för att komma i vila. Och jag
somnade. När jag satt i taxin så började vi prata jag och taxichauffören. Han
sa att han brukade göra en meditation för att somna. Och det var just den här
meditationen som jag ska dela med mig till dig idag. 
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https://www.youtube.com/watch?v=g_4CmVZA8e0
https://www.youtube.com/watch?v=Y3MvYcs08lQ


Lugna hjärtats meditation 
Att vara i stress är inte bara ett stressproblem enligt mig. Det är ett problem
med att inte lyssna inåt. Att låta tankarna styra. 
I dagens lucka ska vi göra en superskön meditation som du kan göra för att
lugna tex upprörda känslor och hitta din inre kompass. 

En meditation för att få ned stress 
I dagens lucka vill jag dela med mig en personlig favorit. På engelska heter
den A meditation if you are stressed like crazy. Jag brukar själv ofta göra den
när jag behöver få ned stressen väldigt snabbt. Den är effektiv tycker jag 😊 
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https://www.youtube.com/watch?v=qbnEuJnc8ow
https://www.youtube.com/watch?v=PtoAXeeRQjo


Starka nerver & ett lugnt sinne 
Tänk dig ett hjul som snurrar. Att det snurrar jättefort. Att du hänger längst ut
i hjulet och bara försöker hålla dig kvar. Så kan livet vara ibland. Det kan
snurra på väldigt snabbt. Det yogan kan göra är att ta dig in i mitten av hjulet.
Till navet. Till ditt ankare. Där du känner en stabilitet och ett lugn. 
Det är det dagens meditation kommer att göra 

Suficirklar 
Idag ska vi göra en yogaövning som lugnar. En mjuk och lugnande övning
som också är bra för matsmältningen och ryggen. 
Kolla in videon här och dela med dig i kommentarerna hur du upplevde
övningen 
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https://www.youtube.com/watch?v=EY9UGUTB7-8
https://www.youtube.com/watch?v=b9xBsSAJQ14


Andas genom vänster näsborre 
Visste du att dina näsborrar har en stor betydelse för din förmåga att känna
lugn eller energi? Idag ska vi göra en väldigt skön och lugnande
andningsmeditation som påverkar det parasympatiska nervsystemet. Det
parasympatiska nervsystemet är en del av det autonoma nervsystemet och
är det sk lugn- och rosystemet. Den andra delen är det sympatiska
nervsystemet som är den aktiva delen av nervsystemet. Vi är ofta för mycket
i den sympatiska (också kallad fight & flight) och har behov att aktivera mer
av det parasympatiska. Så gör den här meditationen idag och påverka ditt
nervsystem! 

En meditation mot ångest 
När vi känner väldigt mycket stress så kan det vara så att det är ångest. En
starkare känsla av oro. Oro och ångest ger ett stresspåslag. Det här kan
medföra att vi blir spända i kroppen och så småningom tom får smärtor i
kroppen.  
Inom yogan så brukar man prata om de tre sinnena. Jag pratar om dem i
videon. Det sinne vi behöver stärka är oftast det neutrala sinnet och det ska
vi göra i den här meditationen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ICSDFJyd0ds
https://www.youtube.com/watch?v=JMUpJd6QJa8


En mantra meditation mot stress: Wahe Guru 
I dagens meditation blir det både rörelse, visualisering och mantra. En härlig
meditation som hjälper dig att komma ned i varv och hitta din inre guidning. 

Brahmari - humlemeditation 
Zzzzzzzz. Så här kommer du att låta alldeles strax! 
Idag blir det en humlemeditation! 😊 
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https://www.youtube.com/watch?v=mjQ5K0XLmcg
https://www.youtube.com/watch?v=B9d3Ce5Tyl8


Meditation för balans - Ändra näsborreandningen 
Idag ska vi testa om tankens kraft kan hjälpa oss att hitta lugnet (eller få mer
energi). Visst låter det spännande! Och kanske lite otroligt? Gå till videon och
testa så får du se! 

I am-meditation 
Jag är den jag är. I am. Något som yogan gör så är det att komma närmare
sitt sanna jag. När vi är oss själva så är vi mer avslappnade och lever livet
utan begränsningar. 
En fantastiskt fin meditation som hjälper dig att hitta din inre kompass blir det
idag 
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https://www.youtube.com/watch?v=njoQvioSHh0
https://www.youtube.com/watch?v=q6odbEz7-_I


Live-meditation: Kirtan Kriya 
I dagens lucka gjorde vi en meditation tillsammans! 
Vi gjorde en härlig meditation som går riktigt in i djupet. 
 
Klicka på bilden ovan för att komma till videon!

Shabd kriya för en bättre sömn 
Är det något som många har svårt för idag så är det att sova en riktig god
natts sömn. Sömnen är superviktig. Det är här vi får vår återhämtning och det
är väldigt viktigt också för hjärnan att sova. 
Så idag ska vi göra en klassisk meditation för dig som vill sova gott. Den är
också lugnande, så den hjälper att få ned stressen. 
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http://www.yogakosthalsa.se/lucka-15/lucka-15
https://www.youtube.com/watch?v=Pp1xYQ68kH8


En guidad avslappning för en bättre sömn 
Vi fortsätter med temat sömn. Ibland kan det vara svårt att varva ned innan
sovdags. I går fick du en meditation som kan hjälpa dig med det. Idag vill jag
dela med mig av en av mina mest spelade youtubevideos. Det är en guidad
avslappning för en bättre sömn. 

Chattre Chaya meditation för lugn 
Du vet den där känslan när du kommer hem från jobbet och inte riktigt kan
varva ned? Idag blir det en meditation som kommer att hjälpa dig med det! 
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https://www.youtube.com/watch?v=rEiupRtJrRE
https://www.youtube.com/watch?v=a8rwvwlhHB4


Meditation för ett lugnt sinne 
Andning och meditationer kan hjälpa dig att hantera ditt sinne. Istället för att
reagera så kan du bli lugn och harmonisk istället. Testa dagens meditation! 

Flame of candle 
Idag ska vi förvandlas till vackra ljuslågor! Kanske på ett sätt som påverkar
dig på ett djupare plan så att du hittar lugnet. 
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https://www.youtube.com/watch?v=my3T1juzV_A
https://www.youtube.com/watch?v=B26Jf3aiauw


Ett tips för dig som ska ha ett jobbigt möte 
Så här när julen närmar sig kanske vi träffar mer människor än vanligt. Vi har
fler möten än vanligt. Vissa möten är härliga. Andra mindre härliga. I dagens
lucka ska vi göra en övning som hjälper dig när du har ett svårt möte med
någon. 

Hantera ditt eget sinne 
Idag blir det dubbelt så lugnande i meditationen. Det är bara två dagar kvar
till jul och kanske har julstressen kommit lite väl nära inpå? 
Du kan påverka själv. Dels genom att fatta beslut som är bra för dig, men
också genom en skön meditation som hjälper dig att få dina axlar att sjunka
ned i avspändhet och få sinnet att stillas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=d_s8cO0XBDo
https://www.youtube.com/watch?v=WwDbYSv3AG0


Guru ram das meditation för hjärtat 
Julen handlar om kärlek. Om generositet och om att umgås. 
I dagens lucka ska vi öppna upp våra hjärtan så att vi älskar både oss själva
och andra. Idag blir det en härlig mantrameditation. 
 
Lägg dina händer på ditt hjärtchakra och sjung med i mantrat: Guru guru
Wahe Guru, Guru Ram Das Guru

Yogaövningar för rygg, axlar, nacke & stress 
Här har du sköna yogaövningar som tar ca 25 minuter.
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https://www.youtube.com/watch?v=mJpHp4h_lPk
https://www.youtube.com/watch?v=VlCKRb7Su3c
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Slutord
Jättekul att du ville vara med på julkalendern! 
Jag hoppas att de yogiska verktygen har hjälpt dig på många
sätt! 
 
 
 

© Helén Kåselöv

http://www.yogakosthalsa.se/nyhetsbrev.html
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Aktuellt
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8/1 Minikurs Online

26-28/4 Yogaretreat Stockholm17/2 Grundkurs 3 ggr Stockholm

30/1 Kursstarter Stockholm

Fler events händer framöver! 
Håll ögonen öppna!

http://www.yogakosthalsa.se/minikurs-online.html
http://www.yogakosthalsa.se/kurser.html
http://www.yogakosthalsa.se/gk-my.html
http://www.yogakosthalsa.se/retreat.html

