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Användning av arbetsboken 
– förhållningsregler och tips 

Den här arbetsboken är fri från copyright. 
Dela den. 
Sprid den för vinden. 

1 Skriv ut dokumentet.

2 Sätt in arbetsbladen i en pärm. 
 Placera omslaget i plastfickan längst fram så blir den extra fin och  
 tilldragande. 

3 Om du tycker att en speciell sida är särskilt användbar, kopiera upp den i 
 tio exemplar. Då kan du byta ut sidan i takt med att du förändras. Ta  
 till exempel arbetsbladet Veckoplanering måltider. Sätt tio exemplar i en  
 plastficka och placera den på en hylla i köket. Sätt upp den du använder  
 för tillfället på kylskåpsdörren. 
 När veckan är slut tar du ner den och lägger tillbaka den längst bak i  
 plastfickan. 
 Märk varje arbetsblad med datum, så blir det enklare att hitta menyn nästa  
 månad eller nästa år. 

4 Ta med arbetsbladen till din bokcirkel, om du är med i en sådan. Jämför  
 dina anteckningar med de andra medlemmarnas.  

Men en önskan om en framgångsrik personlig – och kollektiv – positiv 
livsförändring,

Cate Stillman
Författare till Hälsomanifestet, Hälsomanifestets arbetsbok, grundare av 
Yogahealer.com (2001) och Yoga health coaching (2013).

Om du har förslag, behöver hjälp eller hittar fel i texten, skicka ett mejl på 
engelska till info@bodythrive.com
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1 Ditt vad, ditt varför & ditt trygghetsankare Snabbkurs – så skapar du nya, 
bestående vanor 

2 Månadsschema för bättre vanor Samtliga vanor 

3 Veckoplanering måltider Vana 1: Ät en tidigare och lättare 
middag

4 Fokus & mat för tidigare, lättare middagar Vana 1: Ät en tidigare och lättare 
middag

6 När ska jag äta? Vana 1: Ät en tidigare och lättare 
middag

7 Guide till tidigare sänggående Vana 2: Gå till sängs tidigt

8 Recept på guldmjölk & andra sövande drycker Vana 2: Gå till sängs tidigt

9 Börja dagen på rätt sätt – checklista Vana 3: Börja dagen på rätt sätt

10 Börja dagen på rätt sätt – smarta tips Vana 3: Börja dagen på rätt sätt

11 Medveten andning – en guide för att börja dagen  
på rätt sätt Vana 3: Börja dagen på rätt sätt

I3 Intuition – en övning för att börja dagen på rätt  
sätt Vana 3: Börja dagen på rätt sätt

14 Andnings- & kroppsövningar på internet Vana 4: Rör på kroppen och andas

15 Träningsjournal Vana 4: Rör på kroppen och andas

16 Schema över intensiv, måttlig & lätt träning Vana 4: Rör på kroppen och andas

17 Lista på grönsaker & frukt jag äter Vana 5: Stärk kroppen med en 
växtbaserad kost

18 Lista på mat jag äter Vana 5: Stärk kroppen med en 
växtbaserad kost

19 20 tips för en växtbaserad kost Vana 5: Stärk kroppen med en 
växtbaserad kost

20 Matdagbok Vana 5: Stärk kroppen med en 
växtbaserad kost

21 Recept på oljor för självmassage Vana 6: Massera dig själv 

22 Smarta tips för självmassage Vana 6: Massera dig själv

24 Självmassage – oljor & kroppsöppningar Vana 6: Massera dig själv

25 Börja meditera – arbetsblad Vana 7: Sitt i tystnad

26 Enkel checklista för sund kosthållning Vana 8: Skapa hälsosammare matvanor

27 Smarta tips för sund kosthållning Vana 8: Skapa hälsosammare matvanor

29 Har jag ama? Vana 8: Skapa hälsosammare matvanor

30 Ayurvediskt tungdiagram Vana 9: Ta hand om dina sinnen

31 Diagram över tungan – fyll i själv Vana 9: Ta hand om dina sinnen

32 Analysera din tunga – formulär Vana 9: Ta hand om dina sinnen

33 Ta hand om dina ögon – övningar Vana 9: Ta hand om dina sinnen

34 Ta hand om din näsa – övningar Vana 9: Ta hand om dina sinnen

INNEHÅLL

Sida Namn på arbetsblad  Motsvarade kapitel i boken/vana



Sprid gärna denna kunskap och lär dig mer på podcasten Yogahealer med Cate Stillman

35 Lev i välbehag – uppföljning Vana 10: Lev i välbehag

36 Uppskattning & målsättning Vana 10: Lev i välbehag

37 Att välja sin inre känsla Vana 10: Lev i välbehag

38 Välj din inre känsla – ritövning Vana 10: Lev i välbehag

39 Byt ut dina dåliga vanor 1 Samtliga vanor 

40 Byt ut dina dåliga vanor 2 Samtliga vanor

41 Identitetsutveckling – arbetsblad Samtliga vanor

42 Nyckelstenen – din viktigaste vana Samtliga vanor

43 Identifiera ditt skyddsnätverk Samtliga vanor

44 Ursäkter & möjligheter Samtliga vanor

45 Du & ditt motstånd Samtliga vanor

46 Hög eller låg motivation Samtliga vanor

47 Begränsande övertygelser/Högre sanningar Samtliga vanor

48 Nyckelstrategier för att ändra dina vanor Samtliga vanor

INNEHÅLL

Sida Namn på arbetsblad  Motsvarade kapitel i boken/vana
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Hur vill du att din kropp, ditt sinne och din själ ska förändras under de kommande tio veckorna?
Skriv ner de resultat du vill ha nedan. Detta är ditt vad.
Exempel: Jag vill sova bättre. Jag vill känna mig utvilad. 

 1

 2

 3

Skriv ner varför du vill göra förändringarna ovan. 
Exempel: Jag vill sova bättre så att jag kan göra bättre ifrån mig på arbetet. Jag vill bli befordrad och få en 
löneförhöjning. 

 1

 2

 3

Skapa en personlig motivationsmening.
Genom att upprepa motivationsmeningen blir din önskan förankrad i medvetandet och känslokroppen. 
Till exempel: Jag är pigg och strålar av energi. 
Skriv ner din motivationsmening:Sidan 2

DITT VAD, DITT VARFÖR & DITT TRYGGHETSANKARE
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MÅNADSSCHEMA FÖR BÄTTRE VANOR

 DITT NAMN

 VANA

 BELÖNING

Skriv ut och sätt upp schemat på kylskåpsdörren.
Fyll i rutorna med en glad emoji  , neutral emoji  , eller en missnöjd emoji . Förenkla vanan om 
du märker att det blir många missnöjda symboler i schemat. 

 Måndag

 Tisdag

 Onsdag

 Torsdag

 Fredag

 Lördag 

 Söndag 

 Totalt antal 
 glada symboler

 NY VANA VECKA 1 VECKA 2 VECKA 3 VECKA 4
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VECKOPLANERING MÅLTIDER

 VECKA/DATUM FRUKOST LUNCH MIDDAG 

 Måndag

 Tisdag

 Onsdag

 Torsdag

 Fredag

 Lördag

 Söndag

 Inköpslista
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FOKUS

Enkelt & gott 

Middagen ska vara lätt för kroppen att smälta. Människor är primater och kan inte smälta mat effektiv 
under natten eftersom inte tillräckligt mycket galla produceras då. Laga en enkel och god måltid (soppor 
och sallader, rawfood eller tillagade, kalla eller varma, beroende på säsong). Ju senare på kvällen du äter desto 
lättare bör måltiden vara. 

Planera i förväg

Om du vill börja äta middag tidigare behöver du schemalägga din nya vana. Om du vanligtvis tränar efter 
jobbet kanske du behöver flytta träningen till före jobbet. Eftersom du går och lägger dig tidigare kommer 
du ha mer tid på morgonen. 

Lär känna vad som triggar dig

Om du vanligtvis går ut och äter med dina vänner vid klockan 20 eller 21 kommer det att trigga dig att bryta 
dina nya vanor nästa gång ni planerar att ses. Fundera över om ni kan tidigarelägga middagen eller om det 
finns andra sätt att umgås på.

Bestäm en sluttid

Bestäm en tid då du slutar äta för dagen. Om du verkligen går in för det kanske du väljer att äta ditt sista 
mål vid skymningen, även under vinterhalvåret. Du kan också successivt äta ca 30 minuter tidigare vecka för 
vecka tills du har nått fram till att äta det sista målet runt 18 de flesta dagar. Att göra undantag då och då är 
helt okej, men satsa på att äta en tidig middag åtminstone fem dagar i veckan. 

Tid efter middagen

När du äter middag tidigare kommer du få mer tid över till att göra annat. Spela ett spel eller påbörja ett nytt 
roligt projekt. Gå och lägg dig tidigare. 

Visualisera 

Stanna upp ett ögonblick, slut ögonen och föreställ dig hur du njuter av en tidigare, lättare middag. Notera 
hur det känns att gå och lägga sig med en lätt magkänsla. Se framför dig hur du vaknar tidigt och med lätthet 
och hoppar upp ur sängen.

FOKUS & MAT FÖR TIDIGARE, LÄTTARE MIDDAGAR



Sprid gärna denna kunskap och lär dig mer på podcasten Yogahealer med Cate Stillman

5

MAT 

Gör det enkelt för dig

Förr i tiden åt man ofta soppa eller något annat lite lättare till middag. Låt middagen vara ett komplement 
till huvudmålet, som äts kring lunch och innehåller merparten av dagens energi och näringsämnen. Notera 
hur du mår dagen efter du har ätit ett lättsmält kvällsmål bestående av exempelvis soppa, gryta eller god 
sallad. Gör det enkelt för dig.

Gör en veckomatsedel

Om du inte gör upp en plan så kommer du inte kunna förändra dina vanor. Ägna lite av din lediga dag åt att 
göra en veckomatsedel. Skriv in matsedeln i din kalender. Skriv ut en blank matsedel från arbetsboken och 
fyll i den. Gör en inköpslista i samma veva. Sätt upp matsedeln på kylskåpsdörren. Efter några veckor har du 
ett antal matsedlar du kan uppdatera eller återanvända.

Småät inte 

Om du äter mer än en frukt mellan lunch och middag kommer du inte att vara hungrig klockan 18. Låt 
hungern växa till sig, så blir det enklare att äta tidigare. 

Förbered mat på morgonen 

Den här punkten kanske känns omöjlig att få till, men att förbereda mat på morgonen är enkelt när man har 
planerat vad man ska äta i förväg. Använd en riskokare eller en slowcooker. Under tiden du gör dig iordning 
för dagen kan du ugnsrosta ett gäng rotfrukter, som du sedan mixar till en soppa på kvällen.

Snabba tips 

• Ugnsrosta rotfrukter på morgonen och ät tillsammans med sallad eller mixa till en soppa för en snabb  
 middag. 
• Gör en enkel soppa genom att lägga en vegetarisk buljongtärning i lite varmt vatten.
• Koka quinoa i en riskokare så att den är färdig när du kommer hem från jobbet. 
• Marinera en grönkålssallad samtidigt som du gör frukost, och ät den till middag på kvällen.  

FOKUS & MAT FÖR TIDIGARE, LÄTTARE MIDDAGAR
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NÄR SKA JAG ÄTA?

Vilket är ditt största hinder när det kommer till att äta en tidigare middag?

Vad har du för strategi för att komma runt det hindret?

Vilken tid känns rimlig att äta en tidigare middag för att du ska kunna skapa en ny, hållbar vana? 

Kan du tänka dig äta middag vid den tiden fyra eller fem kvällar i veckan?
Skriv ner några saker som kan hjälpa dig göra denna vana till din vardag. 
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GUIDE TILL TIDIGT SÄNGGÅENDE

Vad innebär ”tidigt” 
för dig? Klockan ___

Ägna dig åt en aktivitet som du 
njuter av och tycker är rolig.

Vad är avslappnande och roligt 
att göra mot slutet av dagen?

Gör någonting snällt mot 
din kropp.

Var uppmärksam på de första 
trötthetstecknen.

Hur visar din kropp att den 
börjar bli trött?

Bestäm dig för att tillgodose 
kroppens behov.

Ja NejGör dig redo att gå och lägga dig. Massera 
fötterna, gärna med massageolja. Meditera. 
Tänk tacksamhetstankar. Lämna dagen som 
varit bakom dig. Töm huvudet på tankar så 

att du kan varva ner och sova.

Ät middag tidigt.

Vaknar upp och 
mår toppen.

Använd lite av morgondagens 
energi och stanna uppe lite 
längre. Hur visar din kropp att 
den är trött och utmattad?
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GULDMJÖLK

Drick en kopp guldmjölk om du har svårt att sova, är förkyld, täppt i 
nästan, har huvudvärk eller ont i halsen, 
eller om du är deprimerad. 

½ tsk mald gurkmeja
½ tsk mald ingefära
en nypa muskot
svartpeppar efter smak
honung efter smak
2,4 dl*  växt- eller nötmjölk eller mjölk från hovdjur

Värm mjölken i en kastrull. Tillsätt gurkmeja, ingefära och muskot. Rör 
om i den sjudande vätskan, men låt den ej koka upp. Stäng av plattan 
och låt blandningen dra i 10 minuter. Tillsätt svartpeppar och honung 
om du vill.

*Om mängden mjölk känns för stor kan du späda ut hälften med vatten. 

ÖKA OJAS INNAN SÄNGGÅENDET

Tömd på energi? Svårt att sova? Då är förmodligen din ojas låg. Öka på 
den igen genom att dricka följande innan du går och lägger dig under 
några månader.

2,4 dl* växt- eller nötmjölk
2 dadlar
3 mandlar (helst blötlagda)
1 msk kokosflagor (osötade)
1 tsk ghee
en nypa saffran
en nypa kardemumma
en nypa muskot
svartpeppar efter smak
honung efter smak

Lägg alla ingredienserna utom honungen och svartpepparn i en mixer 
och mixa på högsta effekt. Hetta sedan upp vätskan i en kastrull, men låt 
den inte koka. Stäng av plattan och låt dra i 10 minuter. Häll drycken i 
en mugg och tillsätt honung och svartpeppar om du vill. 

*Om mängden mjölk känns för stor kan du späda ut hälften med vatten.

RECEPT PÅ GULDMJÖLK & ANDRA SÖVANDE DRYCKER
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Vakna.
Tidigt, helst innan soluppgången.

Kissa.

Fyll på med vätska.
Drick 2-4 koppar varmt vatten (tillsätt gärna färsk 
citron om du vill göra vattnet mer basiskt).

Bajsa.
Om det inte går – drick mer vatten. 

Rör på kroppen.
Få igång blodcirkulationen genom att röra på dig 
i 20 minuter (gå, gör solhälsningar, cykla, gör 
andningsövningar). Detta steg är obligatoriskt. 

Fyll på med näring.
När du börjar bli hungrig, gör en frukostsmoothie 
av gröna blad (grönkål, maskrosblad, vetegräs), 
färsk frukt och vatten. Drycken gör att nivåerna av 
syre och näringsämnen i blodet stabiliseras. Andra 
lättsmälta frukostalternativ är äppelkompott och 
chiagröt med blötlagda mandlar. 

BÖRJA DAGEN PÅ RÄTT SÄTT – CHECKLISTA
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SATSA PÅ

Spola rent tarmarna genom att fylla på med vätska.
Börja dagen med att dricka ungefär en liter vatten. Vattnet stimulerar tarmen så att den töms ordentligt. Om 
det är kallt ute, drick hett tevatten. Tillsätt lite pressad citron om du önskar.

Ta dig tid att bajsa.
Innan du sätter igång med dagens göromål bör du avsätta lite tid för den dagliga tarmtömningen. Placera en 
låg pall under fötterna så skapar du en naturlig vinkel och får den optimala positionen för en bra tömning. 

Rör på kroppen.
För att dina energinivåer ska kunna hålla sig på topp hela dagen behöver du skapa förutsättningar för din prana, 
eller andning, att röra sig fritt genom kroppen tidigt på dagen. Rör på dig i 20 minuter genom att exempelvis 
göra solhälsningar, ta en promenad eller cykla. Det gör ingenting om du inte har tömt tarmen ännu.

Ät grönt.
När du blir hungrig – släng ner en näve grönsaker och frukt i mixern tillsammans med en skvätt vatten 
och tryck på startknappen. Börja dagen med råa, färska råvaror som exempelvis en smoothie av selleri och 
grapefrukt eller äpple, grönkål och citron. När du får i dig klorofyll direkt på morgonen syresätts blodet och 
väcker din kropps intelligensen att göra smarta, näringsrika matval under hela dagen. 

UNDVIK ATT:

Börja dagen med kaffe, te eller juice.
Vatten är det första din, och de kroppar som du ansvarar för att utfodra, behöver få i sig på morgonen. 
Genom att återfukta kroppen ökar du kroppens förmåga att stå emot stress, trötthet och cirkulerande 
bakterier och virus. 

Prioritera kroppen framför sinnet.
Många människor sätter på radion, slår på tv-nyheterna eller går igenom mejlen det första de gör när de 
vaknar. I dagens samhälle har vi tillräckligt med intellektuell stimulans. Börja istället dagen med att lyssna 
inåt och väck din prana med djupa andetag, så skapar du goda förutsättningar för en dag fylld av energi och 
bra kost- och livsstilsval.  

Äta en tung frukost.
För våra förfäder, som arbetade med att bruka jorden utomhus hela dagarna, var det viktigt att äta en rejäl 
frukost för att orka med. Om du har en mer stillasittande dag, se till att du inte tynger kroppen med för 
mycket bröd, kött eller mjölkprodukter till frukost. Välj istället lättkokta gryn, exempelvis havre, eller en 
stor grön smoothie. 

Börja dagen i 110 km/h.
De flesta av oss har mycket på agendan. Det är ett faktum som med största sannolikhet inte kommer att 
förändras. Om du alltid har för mycket att göra och en massa saker på gång är det viktigt att du betraktar din 
tidiga morgon som en helig stund. Ta hand om dina grundläggande fysiska behov – fyll på med vätska, töm 
tarmen, rör på kroppen och ge din kropp näringsrik föda – innan du börjar ta dig an allt du har att göra.

BÖRJA DAGEN PÅ RÄTT SÄTT – SMARTA TIPS
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BÖRJA HÄR

Ujjayi är den mest grundläggande övningen för djupandning (vanlig inom yoga). Det betyder ”uppåt i 
triumf”, vilket är precis det sätt du vill starta dagen på! Det är också så övningen får dig att känna dig. 

1 Ställ klockan på fem, tio eller femton minuter, beroende på hur mycket erfarenhet du har sedan tidigare.

2 Andas in genom näsan, och därefter sakta ut genom öppen mun. Styr utandningen så att den långsamt 
färdas ut genom munnen från baksidan av din strupe med ett utdraget ha-ljud. Upprepa flera gånger. 

3 Stäng munnen.

4 Andas in och ut genom näsan, och styr andetaget långsamt längs strupens bakre vägg, så att ett lågt 
susande ljud, likt Darth Vader, uppkommer. 

5 Andas mjukt och reglera in- och utandningen så att de blir lika långa, jämna och djupa. 

Det Darth Vader-ljud som uppstår är det ordlösa mantra som:
• saktar ner andningstakten,
• eiktar uppmärksamheten mot andetaget istället för mot tankarna,
• och reglerar kroppens flöde av prana.

Ställ klockan på fem minuter. Efter två veckor utökar du tiden till tio minuter. Efter en månad utökar du 
tiden till en kvart. 

När klockan ringer återgår du till att andas normalt en minut eller två. Lägg dig sedan i Död mans 
ställning och låt kroppen absorbera den flödande pranan en stund.

SATSA PÅ

Öva tidigt på morgonen.

Andningsövningar utförs med fördel på tom mage. Gör övningarna tidigt på morgonen, efter att du har 
tömt blåsan (och förhoppningsvis tarmen) samt fyllt på med vätska. Börja dagen med att rengöra ditt inre 
och gör plats för ditt medvetenheten att flöda fritt. Morgonträningen kommer att påverka hela din dag, 
och gör att du fattar bättre, mer medvetna beslut. 

Bär bekväma kläder & sitt ner

Andningsövningarna kräver utrymme i kroppen. Sitt på en kudde på golvet, sitt tillräckligt högt så att du 
med lätthet kan hålla ryggen rak. Om du har problem med att sitta på golvet kan du sitta på kanten av 
en stol. 

MEDVETEN ANDNING – EN GUIDE FÖR ATT BÖRJA DAGEN PÅ RÄTT SÄTT
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Gå varsamt framåt.

Låt din ambition med pranayama (andningsövningen) vara att sitta ner på kudden den bestämda tiden ut. 
Du behöver inte lägga energi på den medvetna andningen till en början. Gå varsamt fram och bygg upp din 
andningsträning i långsam takt. 

Daglig repetition.

Min första lärare i pranayama liknade de dagliga övningarna vid att trä pärlor till ett halsband. Hon sa att 
om man hoppar över träningen en dag så bryts kedjan, och man får börja om från början igen. En pärla i 
taget, en dag i taget. 

Närande andning. 

Prana ger liv till din kropp inifrån. Kroppens subtila energikanaler får näring och stärks av prana. Prana för 
med sig medvetenhet in i cellerna och förenar den cellulära intelligensen i ett nätverk. Tillåt dig att uppskatta 
prana som en inneboende näringskälla och slappna av i dess flöde.  

MEDVETEN ANDNING – EN GUIDE FÖR ATT BÖRJA DAGEN PÅ RÄTT SÄTT
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För att komma i kontakt med din intuition, rita streckgubbar eller använd ord eller färg när du svarar på 
frågorna nedan. 

När jag börjar dagen på rätt sätt känner jag så här!

När jag börjar dagen på fel sätt känner jag så här…

INTUITION – EN ÖVNING FÖR ATT BÖRJA DAGEN PÅ RÄTT SÄTT
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ANDNINGS- OCH KROPPSÖVNINGAR PÅ INTERNET

Internet är fullt av utmärkta träningsvideos som man kan använda sig av. Mina favoritsökord när jag letar 
efter gratis videos på Youtube är:

Anusara yoga practice (övervägande engelska videos)

Bowspring yoga practice (övervägande engelska videos)

Konditionsträning

Crossfit träning

Dans träning

Foamroller träning 

Funktionell träning 

HIIT (högintensiv intervallträning)

Kettlebell träning 

Naturlig rörelse

Qigong träning 

Restorative yoga träning 

Yinyoga pass 

Skapa tre olika spellistor med favoritvideos på Youtube för lätt, måttlig och intensiv träning. När du hittar en 
video du tycker om lägger du till den på din spellista. På så sätt bygger du upp ett bibliotek av dina favoriter, 
som du lätt kan återvända till när du behöver inspiration och träning. 
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TRÄNINGSJOURNAL

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

Vecka: ____
Skriv ut 5 blad per månad. 

Superenkel
uppvärmnings-

rutin

Dagens
utförda
träning

Hur jag 
har mått

idag
Vatten Övriga

anteckn.
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SCHEMA ÖVER INTENSIV, MÅTTLIG & LÄTT TRÄNING

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Intensiv Måttlig Lätt Måttlig Intensiv Måttlig Måttlig

Stärkande Kondition/ 
Uppmjukande Uppmjukande Kondition/ 

Uppmjukande Stärkande Kondition Kondition/ 
Stärkande

Crossfit Yoga flow
Promenad/

Framåt- 
fällningar

Yoga flow Terräng- 
cykling Dansträning Vandring

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Intensiv Måttlig Lätt Måttlig Intensiv Måttlig Måttlig

Stärkande Kondition/ 
Uppmjukande Uppmjukande Kondition/ 

Uppmjukande Stärkande Kondition Kondition/ 
Stärkande

Pilates Vandring Qigong Barre Kickboxing Yoga flow Tennis

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Intensiv Lätt Måttlig Måttlig Lätt Måttlig Lätt

Stärkande Uppmjukande Kondition/ 
Stärkande

Kondition/ 
Uppmjukande Uppmjukande Kondition/ 

Uppmjukande Kondition

Pilates Thai chi Cykling Barre Restorative 
yoga Yoga flow Tennis

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

TRÄNINGSSCHEMA KAPHA

TRÄNINGSSCHEMA PITTA

TRÄNINGSSCHEMA VATA

DITT TRÄNINGSSCHEMA
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LISTA PÅ GRÖNSAKER & FRUKT JAG ÄTER

FRÅN
MATBUTIKEN

FRÅN BONDENS
MARKNAD HEMODLAT INVASIVA

VÄXTER

DINA  
SAMMANLAGDA

POÄNG

Icke närodlat Närodlat Vilda eller 
hemodlade växter

Maskros, tistel 
våtarv ...

1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng

Lista de sorters grönsaker och frukt du äter i varje kategori. Listan kommer att förändras med tiden. 
Börja med att fylla i det du brukar äta, och lägg till det du börjar äta i takt med att din vanor förändras. 



Sprid gärna denna kunskap och lär dig mer på podcasten Yogahealer med Cate Stillman

18

LISTA PÅ MAT JAG ÄTER

Rotfrukter &
grönsaker Frukt Nötter &

frön
Spannmål &
baljväxter

Kryddor &
örter

Skaffa dig koll på innehållet i din växtbaserade mat den senaste månaden. Skriv ut sidan två gånger. Lista det 
du äter i kategorin den här månaden. 
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 1 Grodda egna skott hemma.

 2 Plantera några ätbara växter i krukor eller i grönsakslandet. Lär dig hur man sköter dem.

 3  Samla frön. Plantera frön. Dela frön. 

 4  Sitt under ett träd och meditera.

 5  Skriv ut listan på sidan 18 och sätt upp på kylskåpsdörren. Satsa på att hela tiden utöka den. 

 6  Lyssna på växterna. Se på ditt förhållande till växter med nyfikenhet.

 7  Lär dig mer om två ätliga, invasiva växter som finns i din trädgård eller omgivande ekosystem.

 8  Mixa ner taggiga invasiva växter som tistlar (obesprutade och plockade i giftfri jord) i en grön smoothie  
  tillsammans med äpple, citron och vatten.

 9 Skaffa en fältflora som du kan ha i bad- eller vardagsrummet.

10  Använd speciellt maskgödsel för att rena jord som blivit förorenat med ogräsmedel.

11   Notera vilka vilda växter som växer bredvid varandra i ditt närområde. Använd sinnena för att ta reda  
  på hur dessa växter gör för att överleva.

12  Plantera dessa växter i din egen trädgård när du vet vad som får dem att trivas. 

13  Iaktta vattnets flöde i din trädgård eller i byggnaden där du bor. Kan du hålla det kvar och använda  
  det, samla upp regnvatten?

14  Stöd lokala odlare. Skaffa kunskap om deras målsättning och sprid informationen vidare.

15  Anlita en lokal botaniker som kan ta med dig och dina kompisar ut på en promenad bland vilda växter.  
  Be hen visa vilka invasiva växter som går att äta. 

16  Be en permakulturdesigner om råd för hur du på bästa sätt kan utnyttja trädgården. Om du har vänner  
  som är intresserade kan du anordna en workshop.

17  Bli din egen häxa. Gör egna teer, tinkturer och salvor. Torka växter som du kan använda i gröna smoothies  
  under vintern. 

18  Anordna trädgårdsarbetarfester eller kom överens med en vän om att ni ska hjälpas åt med trädgårdsarbetet.

19  Lär barnen mer om frön, hur man odlar mat och om kompostering.

20 Se till att din kontakt med naturen blir till ett dagligt nöje. 

20 TIPS FÖR EN VÄXTBASERAD KOST
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MATDAGBOK

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

Morgon Eftermiddag Kväll Vatten Anteckn.

Vecka: ____
Skriv ut 5 blad per månad. 
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Gör din egen personliga kroppsolja. Gör ett ayurvediskt självtest online1 för att ta reda på vilken kroppstyp 
du tillhör. 

BASRECEPT

Köp följande ingredienser:

• En halv liter av basoljan för din kroppstyp. Förvara i kylen.
• PET-plastflaska med pip som rymmer 100-120 ml.2

• 1-3 st eteriska oljor att experimentera med. Provlukta i butiken. 
Välj först och främst olja utefter de dofter du tycker om. 

Fyll plastflaskan med basolja. Tillsätt 20 droppar eterisk olja. 
Skaka väl. Dofta. Fortsätt tillsätta eterisk olja tills du uppnår 
önskad doftstyrka. För terapeutisk effekt, tillsätt mer.

Ta fram egna oljor för specifika åkommor med recepten nedan.

För vata För pitta För kapha

Basolja Ekologisk sesamolja 
(orostad) eller 
mandelolja

Ekologisk solrosolja 
(vintertid) eller 
kokosolja (sommartid)

Ekologisk sesamolja eller 
majsolja

Eterisk olja för att 
balansera den fysiska 
kroppen 

Kamomill, geranium, 
lavendel, jasmin, 
nardusört, ros, 
rosenträ, sandelträ, 
vetiveria

Geranium, jasmin, 
kamomill, ros, rosenträ, 
pepparmynta, sandelträ

Rosmarin, eukalyptus, 
muskatellsalvia, enbär, 
apelsin

Eterisk olja för att 
balansera sinnet

Helig basilika, 
jasmin, ylang ylang, 
nardusört, nag 
champa

Lavendel, ros, sandelträ, 
kamomill

Helig basilika, rosmarin, 
muskatellsalvia, rölleka

Förkylning Influensa Depression Bihåle-
inflammation Hosta Feber

Två droppar 
av vardera: 
eukalyptus, 
rosmarin, 
kamfer

En droppe 
av vardera: 

timjan, 
cajeput

Två droppar 
av vardera: 
bergamott, 
geranium, 
citrongräs

En droppe 
av vardera: 
angelikarot, 
eukalyptus, 

neroli, cypress, 
rölleka

En droppe 
av vardera: 
isop, salvia, 

anis, 
sandelträ

Två droppar 
lavendel och 
en droppe 
kamomill

1. https://www.banyanbotanicals.com/info/dosha-quiz/
2. Annie B. Bond, “Which plastics are safe?” Care2, https://www.care2.com/greenliving/which-plastics-are-safe.html. 

RECEPT PÅ OLJOR FÖR SJÄLVMASSAGE
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SMARTA TIPS FÖR SJÄLVMASSAGE

SATSA PÅ

Utse en plats.

Välj ut plats som känns varm, privat och bekväm. När du har en utvald plats kommer du att känna dig 
dragen dit när du är i behov av massage. Stå eller sitt på en gammal, ren handduk.

Avsätt tid för en ordentlig genomgång en gång i veckan.

Din dagliga massage går troligtvis ganska fort, så en gång i veckan kan du avsätta 10-20 minuter då du 
grundligt utforskar alla fördelar med självmassage.

Involvera familjen.

Om du har små barn eller bebisar kan du olja in dem innan, under eller efter badet. För barn som växer 
upp med att få regelbunden massage i samband med badet blir det naturligt att ta med sig vanan när de 
blir större. Lär dina små barn att det är en del av kroppsvården genom att utföra självmassage när de är i 
närheten. 

Forma din inre gud(inna).

Använd instinkten när du för händerna över kroppen. Låt dem intuitivt utforska vilka delar som behöver 
mer cirkulation. Notera vilka delar som behöver hårdare handlag eller lugnande rörelser. Var finns behovet 
att klämma eller gnugga? Njut och ha roligt. 

Börja med fötterna.

Om du ogillar beröring kan du börja med att massera fötterna med olja innan du går och lägger dig. Efter en 
vecka kan du gå vidare till händerna och huvudet om det känns bra. Sedan armar och ben. Till slut kanske 
du känner dig redo för en helkroppsmassage. Ta det i långsam takt och slappna av. 

Värm oljan för extra njutning.

När du har tid kan du värma oljan i vattenbad (exempelvis i en tekopp) innan massagen. 
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SMARTA TIPS FÖR SJÄLVMASSAGE

UNDVIK ATT

Använda din favorithandduk efteråt.

Den olja som finns kvar på huden efter massagen kommer att fastna på handduken eller badrocken. 
Använd en gammal men ren handduk efter oljemassagen. Och lägg inte otvättade handdukar med olja på i 
torktumlaren – den kan fatta eld.

Massera på en kall plats.

Om du gör oljemassagen på en otrevlig plats kommer du att skynda igenom proceduren istället för att njuta 
av den. 

Använda härsken olja.

En gammal olja luktar illa. Huden är kroppens största organ och allt som du smörjer på den går in i blodet 
och vidare till levern. Köp ekologisk, kallpressad olja och tillsätt högkvalitativa eteriska oljor för önskad 
effekt.

Skynda dig.

Hur självklart det än kan verka – att stressa omkring med oljig hud är farligt då det gör dig hal. 

Täppa till rören.

Olja ger stopp i avloppet. Undvik detta genom att göra oljemassagen efter duschen. Om du föredrar att göra 
det innan så kan du spola ner uppvärmd, utspädd vinäger i avloppet.

Ge upp.

Oljemassagens positiva påverkan på sinnet och känslokroppen är omfattande. Ofta tror vi att det hjälper 
att prata om våra problem. Det gör det ibland, men det kan också göra att vi fokuserar mer på det som är 
dåligt. Använd olja och dina händer för att mata kroppen med kärlek när du känner självömkan, missnöje 
eller har tappat kontakten med dig själv. Bli inte förvånad över hur fort det kan gå att uppleva balans och 
välmående igen. 
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Applicera ghee eller ricinolja i ögonvrårna innan 
du går och lägger dig.

Smörj öronen med varm sesamolja.

Olja in näsborrarna med ghee eller sesamolja 
varje morgon som skydd mot bakterier och 
virus.

Skölj munnen med kokosolja för att ta bort 
bakterier (oil-pulling).

Förbättra kroppens endokrina funktioner 
genom att smörja in huden med olja innan du 
badar varje dag.

Lavemang med sesamolja är bra mot rygg- och 
nacksmärta, ångest och förstoppning.

Tamponger indränkta i kokosolja motverkar 
vaginal torrhet.

SJÄLVMASSAGE – OLJOR & KROPPSÖPPNINGAR

BÄSTA OLJORNA FÖR  
RESPEKTIVE KROPPSTYP

Vata: Använda ekologisk sesam- eller 
mandelolja.

Pitta: Använd ekologisk kokos- eller 
solrosolja.

Kapha: Använd ekologisk majs- eller 
sesamolja. 
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Vad är den minsta mängden tid jag kan ägna åt meditation varje dag under den här månaden? 

När på dagen kan jag meditera vid samma tidpunkt varje dag?

Var ska jag sitta?

Underlättar det om jag lyssnar på en guidad meditation eller en video?

Vilken signal kan jag använda för att påminna mig själv om att det är dags att meditera (skriva in det i 
kalendern med påminnelse, lägga ut meditationskudden, sitta upp i sängen innan jag ska sova...)?

Har jag misslyckats med att få till en meditationsrutin tidigare? Om så, varför?

Vad vill jag få ut av att meditera dagligen?

För den erfarna meditatören – känns det som att meditationen är effektiv? Beskriv.

Hur kan jag göra min nuvarande praktik mer effektiv?

BÖRJA MEDITERA – ARBETSBLAD
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Kryssa i en eller två rutor som du vill börja integrera i ditt liv.

  Vara hungrig.

 Lyssna på kroppens signaler (utan känslomässig inblandning). Kunna skilja på törst och hunger.

 Dricka rumstempererat vatten mellan måltiderna för att förstå när hunger sätter in.

 Äta en näringsrik frukost, ex. gröt eller en grön smoothie. 

 Äta under dygnets ljusa timmar.

 Äta en god, tillfredsställande lunch.

 Lägga märke till prana (livskraften) i maten. Inte bli distraherad.

 Stanna upp och känna tacksamhet för maten och för de som har bidragit till att den har hamnat på din tallrik. 

 Tugga noggrant. Drick din mat och tugga din dryck.

 Uppmärksamma smakerna, aromerna, och hur de förändras när de blandas med din organism.

 Om du har en tendens att äta för mycket, fokusera på att bli mätt genom fler sinnen än bara genom  smaken.  
  Fyll mer än halva tallriken med råa eller lättkokta gröna grönsaker, det gör att du får tugga mer per kalori. 

 Äta precis så lagom mycket och ofta som din kropp behöver. Var ärlig mot dig själv. (Riktlinjer: vata äter 
  3-5 gånger/dag, pitta äter 3 gånger/dag, och kapha äter 1-2 gånger/dag.)

 Ta det lugnt efter måltiden. Efter en stor måltid bör du vila 15 minuter och sedan ta en promenad. 

 Äta en lätt middag så att maten hinner smälta innan du går och lägger dig.

 Lära dig mer om din kroppskonstitution. Äta enligt dina individuella behov.

 Äta mat från ditt ekosystem. Det yttre ekosystemet blir ditt inre ekosystem – din kropp. Ta till dig det 
  och låt det öppna dörren till en högre intelligens. 

ENKEL CHECKLISTA FÖR SUND KOSTHÅLLNING
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SATSA PÅ

Tillaga din egen mat.

Hur bekvämt det än kan tyckas vara att köpa hem något färdiglagat kräver ditt nya liv att du blir mer delaktig 
i det du stoppar i dig. Din kropp är intelligent och vet precis hur mycket den behöver av olika saker. Väck 
denna intelligens genom att laga mat som passar just dig.

Handla med hjälp av instinkten.

Istället för att handla det som ditt huvud säger åt dig är bra att äta, lyssna på din djuriska instinkt när du 
går in i matbutiken. Vad vill din kropp ha? Uppmärksamma de färger, dofter och energier som talar till dig. 

Ät mat från ditt ekosystem. 

Ät mat som kommer från din trädgård eller ditt närområde. Ta det ett steg längre genom att börja äta ogräs, 
även invasiva arter som maskros och tistel – äkta superfoods som får oss att blomstra. När din kropp genom 
att ge näring till din trädgård. 

Skapa ett måltidsschema.

När vi äter vid samma tid varje dag ökar den inre matsmältningselden (agni). Detta visar sig genom ökade 
mängder matsmältningsenzymer, galla och saltsyra. Din kropp tar bättre upp matens näringsämnen när du 
äter vid samma tid varje dag. 

Börja dagen med klorofyll.

Börja dagen med klorofyll föra att syresätta blodet ordentligt, väcka kroppens intelligens och ge dig själv en 
rejäl näringsboost.

SMARTA TIPS FÖR EN SUND KOSTHÅLLNING
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UNDVIK ATT

Äta på kvällen/natten.

Om du äter efter klockan 19 minskar förutsättningarna för att du ska känna dig i balans dagen efter. Även 
om det ibland inte går att äta tidigare, försök att så ofta som möjligt få i dig det mesta av näringen för dagen 
innan det blir mörkt. Då ökar kroppens förmåga att använda kraften i växterna du äter, och maten kommer 
att smaka bättre. 

Hoppa över frukosten.

Studier visar att de som hoppar över frukosten tenderar att äta för mycket på kvällen. När du äter på 
morgonen har kroppen resten av dagen på sig att smälta näringsämnena. Starta med en grön smoothie så 
minskar du risken för sämre kostval under resten av dagen. 

Äta som en maskin. 

Smaksinnet är utformat för att vi ska kunna njuta av mat. Ta dig tid att uppfatta smakerna. Om maten är 
smaklös, krydda lite eller skvätt på lite lime innan du tar nästa tugga. Tungan vet vad kroppen behöver. 
Stanna upp. Lyssna inåt. Låt kroppens visdom leda dig till bättre mat.

Tänja ut magen. 

Många uppskattar känslan av att bli mätt, speciellt pitta- och kapha-typer. Minska risken att tänja ut magen 
genom att dricka ett glas vatten eller två innan måltiden. Detta är extra viktigt om du har en tendens att äta 
för mycket.

SMARTA TIPS FÖR SUND KOSTHÅLLNING
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HAR JAG AMA?

TECKEN PÅ AMA STÄMMER DET?

Jag känner mig tung, stel, yr eller stressad när jag går upp på 
morgonen. 

Jag upplever blockeringar i kroppen, slöhet, svullna lymfkörtlar, 
vätskefylldhet, förändringar i bröstvävnaden, eller PMS.

Jag blir sjuk några gånger om året eller tenderar att drabbas av 
inflammation i bihålorna eller lungorna.

Jag är inte i toppform. Jag är inte så stark, energifylld och lätt som 
jag vill vara.

Jag har en känsla av att någonting inte fungerar som det ska i 
kroppen (matsmältning, andning, tarmrörelser, eller annat).

Jag har svårt att veta vad jag ska äta för att må bra. Jag upplever 
matsmältningsbesvär som uppsvälldhet, förstoppning, halsbränna, 
diarré mm. 

Jag släpar mig ofta genom dagen. Mitt sinne känns ofta dimmigt.

Jag är överviktig och känner mig tung och trött, inte lätt och pigg. 



Sprid gärna denna kunskap och lär dig mer på podcasten Yogahealer med Cate Stillman

30

AYURVEDISK TUNGDIAGRAM

  

Vänster 
njure 

Mjälte 

Vänster
 lunga 

Höger 
lunga 

Hjärta 

Lever 

Höger 
njure 

Tarmar 

Bukspottskörtel

Magsäck 

Ama i mag-tarm- 
kanalen. 

Följ upp detta!

Stressade njurar Dåligt näringsupptag Oregelbunden rytm i 
nervsystemet/oro

Ama i grovtarmen Slem i lungorna Oro Gul beläggning = 
för mycket galla i 

tunntarmen

Känslig grovtarm 
(röda fläckar)

Känsligt hjärta Känslomässig ama i 
motsvarande del av 

ryggraden

Ingen beläggning, 
pittaobalans
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DIAGRAM ÖVER TUNGAN – FYLL I SJÄLV

Fyll i hur din tunga ser ut, samt datum. Se vilka länkar du kan hitta mellan dina vanor och vad din tunga 
vill säga dig.  
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Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

Storlek

Beläggning 
(Tjocklek)

Beläggning 
(Färg? 

Fuktig? Torr? 
Placering?)

Tungans textur 
(Slät eller 
sprickor?)

Darrar eller är 
stilla 

Ojämnt eller 
jämnt rundad 

kant

Övriga 
iakttagelser 
(Är något i 
förändring? 

Varför?

FORMULÄR FÖR ANALYS AV TUNGAN

FORMULÄR FÖR ANALYS AV TUNGAN
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1 Handpåläggning 
Gnugga handflatorna mot varandra så att det uppstår värme. Lägg dina högra fingrar över de vänstra. Placera 
varsamt handflatorna över ögonen. Slappna av i 10-15 andetag och känn hur dina spänningar smälter bort. 

2 Zooma ut
Denna övningen rekommenderas särskilt till dem som sitter mycket framför en datorskärm, men kan även 
hjälpa ögonmusklerna att slappna av efter andra ansträngande aktiviteter. Välj ut ett objekt en bit bort och 
fokusera på det i 20 sekunder utan att röra på huvudet. Övningen gör att ciliarmuskeln, som stressas av 
skärmtittande, får vila. 

3 Zooma in
Den här enkla (och roliga) övningen kan utföras genom att man håller en penna på armlängds avstånd 
framför ögonen, för att sedan sakta förflytta armen närmare näsan samtidigt som man fokuserar blicken på 
pennspetsen. Målet är att föra spetsen så nära näsan det går utan att förlora blickfokus. Att göra övningen 10 
gånger i rad på regelbunden basis stärker ögonmusklerna och ökar ögats rörelseförmåga. 

4 Upprepade blinkningar 
Den här rörelsen, som vi ofta tar för givet, spelar en viktig roll för ögats hälsa. Den tårvätska som rinner 
till när man blinkar återställer ögonvävnaden samt återfuktar och skyddar mot torrhet, dammpartiklar och 
andra saker som kan irritera ögat. När vi ser på tv eller använder datorn blinkar vi inte lika ofta, vilket leder 
till irritation och torrhet. Detta kan orsaka huvudvärk och andra besvär. Att blinka var tredje eller fjärde 
sekund i omkring en minut rengör hornhinnan och minskar spänningarna i ögat så att det får vila.

5 Skapa 8:or
Rulla ögonen i mönstret av en 8:a samtidigt som du tar 10 lätta andetag. Denna enkla övning ökar rörligheten 
i ögonens extraokulära muskler.  

Le och slappna av när du gör ögonövningarna. 

TA VÄL HAND OM DINA ÖGON – ÖVNINGAR
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En fri andningspassage via näsan är a och o för en bra andning. Om dina näsborrar är igentäppta, inflammerade 
eller torra ökar risken för minskad syretillförsel till lungorna.

Det finns två grundläggande övningar för att vårda näsan:

1 Nässköljning
2 Insmörjning av näsborrarna

Skölj när du är tilltäppt.
Smörj med olja när du är inflammerad eller torr. 

SÅ SMÖRJER DU NÄSBORRARNA

Använd ren sesam-, kokos- eller nasyaolja. 
Snabbaste sättet är att hälla lite olja på en sked, doppa lillfingret i oljan och sedan smörja insidan av 
näsborrarna med cirklande rörelser. Sniffa in några droppar så att oljan når bihålorna.
En längre procedur går ut på att du ligger i sängen med huvudet tillbakalutat och en handduk under hals 
och nacke. Andas in djupt. Andas ut helt och hållet. Droppa en liten mängd olja motsvarande hälften av vad 
som får plats i en ögonvattenpipett i ena näsborren. Andas in djupt. Upprepa på andra sidan. Sätt tummen 
under och mitt emellan näsborrarna. Tryck försiktigt nästippen uppåt. Andas in djupt.

OM NASYAOLJA

Nasyaolja är en traditionell, naturlig örtpreparerad olja vars sammansättning smörjer slemhinnorna, öppnar 
upp näsgångarna och antingen lugnar eller piggar upp nervsystemet. Lyssna gärna på podcastavsnittet Why 
yogis snort oil (Varför yogis sniffar olja).

SÅ SKÖLJER DU NÄSAN

1 Fyll din näskanna med rumstempererat vatten.
2 Tillsätt ½ tsk havssalt. Skaka, rör om tills saltet är upplöst.
3 Böj dig över handfatet och vänd huvudet så att ena kinden pekar upp mot taket.
4 För in pipen i översta näsborren, se till att det sluter tätt.
5 Andas genom munnen. Tippa huvudet så att vattnet börjar rinna in i näsborren och ut genom den andra.
6 Justera huvudets vinkel om det behövs. 
7 Använd hälften av vattnet och upprepa sedan på andra sidan.
8 Fräs försiktigt ut eventuella vattenrester i handfatet.
9 När du är klar, böj överkroppen framåt och skaka huvudet från sida till sida samtidigt som du andas ut  
 genom näsborrarna för att få ut eventuellt kvarvarande vatten.

TA HAND OM DIN NÄSA – ÖVNINGAR
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Skapa en uppfattning om hur dina nya vanor har förändrat dig genom att avsluta följande meningar. 
Uppmärksamma vad som händer inom dig. Vem är du på väg att bli tack vare bättre kroppsvanor?

Jag håller på att bli en person...
vilken...

som ...

som vill...

som värnar om...

som uppskattar... 

LEV I VÄLBEHAG – UPPFÖLJNING
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Skapa en bild av hur du utvecklas med hjälp av dina nya vanor genom att svara på följande frågor. Förtydliga 
nästa fas i dina vanor.
  
 Om jag fortsätter med dessa vanor kommer jag förmodligen uppleva följande om 10 veckor:

1

2

3

4

5

 Om jag fortsätter med dessa vanor kommer jag förmodligen uppleva följande om 6 månader:

1

2

3

4

5

UPPSKATTNING & MÅLSÄTTNING
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Vi styr själva över vår inre kurs, åt vilket håll vi lutar och vart vi är på väg – både fysiskt och psykiskt. Ägna 
en stund åt att reflektera kring följande frågor, och skriv ner dina svar. På detta sätt blir det lättare att lägga 
märke till vad som händer inom dig, om dina val bidrar till välbehag eller stress.  

Vad gör jag för att komma i samklang med lätthet och välbehag?

Vad gör jag som skapar stress? 

ATT VÄLJA SIN INRE RIKTNING
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Kreativ övning! Skissa en mindmap över de vanor som styr dig in på kursen mot välbehag. 

VÄLJ DIN INRE RIKTNING – RITÖVNING
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BYT UT DINA DÅLIGA VANOR – ARBETSBLAD 1

”Din nuvarande miljö gör det lättare att leva efter 
dina dåliga vanor och svårare att leva efter de goda. 
Förändra din miljö så kan du förändra resultatet.” 

– James Clear, Atomic habits (2018)

Skriv ner en gammal vana som du skulle vilja bli av med:

Håll extra koll på vanan under 3 dagar.

 Hur många gånger gör du den?
 
 När (vilka tider) på dagen?

Fundera över vilka handlingar eller vanor som föregår den oönskade vanan. Till exempel: Jag äter mörk 
choklad så fort jag blir frustrerad på datorn eller upplever strul på något sätt. 

Vad utlöser vanan?

 Signal 1:

 Signal 2:

 Signal 3:

På vilket sätt underlättar din miljö för dig att fortsätta med din dåliga vana och försvårar att etablera goda 
vanor? Till exempel: Att ha ett förråd av mörk choklad hemma gör det lättare att äta choklad.

 Utforma ett bättre val 1:

 Utforma ett bättre val 2:

 Utforma ett bättre val 3:

Vilken god vana skulle du vilja ersätta den dåliga vanan med? Gör det enkelt för dig.

Vilken är belöningen?

Känner du någon annan som skulle vilja bli av med samma dåliga vana?

Kontakta dem och se om ni kan stödja varandra i förändringsprocessen.
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Titta på tabellen med utlösande signaler nedan. 
Använd tabellen med tomma rutor för att utforma en bättre vana. Schemalägg vanan i kalendern i en månad 
eller två framöver så är chansen att lyckas större.

”De flesta dåliga vanor orsakas av stress eller tristess.”
– James Clear, Atomic habits (2018)

BYT UT DINA DÅLIGA VANOR – ARBETSBLAD 2

5 SIGNALER SOM UTLÖSER DÅLIGA VANOR EXEMPEL

Känslomässigt När jag är ledsen så ...

Föregående handling När jag använder tandtråd så ...

Andra människor När min make kommer hem så ...

Specifik tidpunkt Klockan 18:00 så ...

Specifik plats När jag går till jobbet så ...

DÅLIG VANA DU 
VILL FÖRÄNDRA

IDENTIFIERAD
UTLÖSANDE SIGNAL

IDENTIFIERAD 
BELÖNING

BÄTTRE
VANA

Äta choklad för att få en 
paus från jobbet

Känslomässigt utlösande 
signal när jag känner 

frustration eller 
upprymdhet

Känner mig lugnare 
när jag fått i mig 

choklad (söt smak)

Ät selleri 
och russin
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IDENTITETSUTVECKLING – ARBETSBLAD

”Dina nuvarande beteenden är helt enkelt en återspegling av din nuvarande identitet. 
Det du gör nu är en spegelbild av den typ av person du tror att du är (antingen medvetet eller omedvetet).  

Om du vill ändra ditt beteende en gång för alla måste du börja tro på nya saker om dig själv.”
– James Clear

När vi förändrar våra vanor... förändras vi! Den här förändringen påverkar också vår identitet i grunden. Om 
vi inte har en klar bild över vem vi vill bli, minskar chansen att förändra våra vanor och upprätthålla dem. 

Använd detta arbetsblad för att på djupet ta reda på vem du vill bli. 

Vilken slags person vill du bli?
 
 Jag vill bli en person som...

  

 Jag vill bli en person som...

 

 Jag vill bli en person som...

Finns det någon som liknar den personen du beskriver (verklig, historisk eller fiktiv)?

När du har fyllt i arbetsbladet, sätt upp det väl synligt någonstans där du kommer se det regelbundet. 
Fortsätt påminna dig själv om vem du håller på att bli. 
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Vanor är inte medvetna beslut, men det är däremot rutiner. En rutin utförs med autopiloten påkopplad. 
Detta betyder att du behöver etablera en rutin för vanan du vill ha. Rutinen ska vara specifik och konkret. 
Vanan skapas med tidens gång, men för att komma igång behöver du tänka repetition, repetition, repetition.

En nyckelvana är ett beteende eller rutin som får resten av ditt liv att hänga ihop, som samlar dig. 

Exempel på nyckelvanor:
 • Träning
 • Skriva matdagbok
 • Meditation

En anledning till att Yoga Health’s coachingprogram (Cate Stillmans program) är så effektivt är för att det 
hjälper människor ta sin hälsa till en ny nivå genom att införliva tre bevisat framgångsrika nyckelvanor.

En anledning till att Yoga Health’s coachingprogram (framtaget av Cate Stillman) så effektivt hjälper 
människor att ta sin hälsa till en ny nivå är för att det innehåller tre beprövade nyckelvanor.

Fundera över dina nuvarande vanor – goda och dåliga.

Identifiera en vana som leder vidare till andra bra val. (Ex: När jag stiger upp och ger mig ut på en joggingrunda, 
dricker jag alltid en grön smoothie efteråt. Det gör att jag är piggare på jobbet och sover bättre på natten.)

Skriv ner din nyckelvana:

Skriv ner fördelarna som nyckelvanan leder till:

1

2

Identifiera en vana som leder vidare till dåliga val. (Ex: När jag kollar mejlen tidigt på morgonen blir jag 
ibland hungrig och äter en banan innan träningen. Jag hastar igenom träningspasset för att hinna till jobbet 
i tid, känner mig rastlös hela dagen och sover sämre på natten.)

Skriv ner vilken nyckel(o)vana du vill bli av med:

Skriv ner bieffekterna den leder till:

1

2

NYCKELSTENEN – DIN VIKTIGASTE VANA
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SÄTT IHOP EN KAMRATGRUPP – ARBETSBLAD

Öka chansen att lyckas med dina bättre vanor genom att skapa en kamratgrupp.

När vi förändrar våra vanor... förändras vi! Men trots att vi försöker bli nya människor vänder vi oss gärna 
till de personer som är vana vid våra gamla, sämre vanor för stöd. 

Här är två möjligheter för att skaffa sig en kamratgrupp:

1 Identifiera människor som har anammat samma vana som du vill ha.

2 Be dina närmaste (vänner, familj) att stötta dig i arbetet genom att bekräfta din utveckling.

Använd arbetsbladet till att mobilisera din kamratgrupp för stöttning på resan mot nya vanor. 

1 Vem har tagit till sig och automatiserat den vana jag vill ha? (Du behöver inte känna personen i fråga.)

2 Vem känner jag personligen som har tagit till sig och automatiserat den vana jag vill ha?

3 Vem i min närmaste omgivning har inte den här vanan?

4 Vilka människor i min närmaste omgivning bör jag informera om den vana jag försöker skapa?

5 Vem eller vilka skulle kunna stötta mig i arbetet mot denna bättre vana?

6 På vilket sätt skulle de kunna stötta mig? (Skriv ner en specifik sak för varje stödperson.)

7 Skriv ner två saker som du ska göra för att engagera kamratstöd baserat på denna övning.

•

•

Kom ihåg – att försöka ta sig an nya vanor på egen hand är inte det lättaste, snabbaste sättet. Be om hjälp... 
så kommer snart andra människor be dig om hjälp på sin resa mot ett hälsosammare liv. 
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Det är lätt att komma på ursäkter till varför man har de vanor man har och nöja sig på grund av bekvämlighet. 
Till exempel: Jag vill gå ner i vikt men jag äter dagens största mål klockan 19. Fördelen med att hålla fast vi 
denna vana är att jag slipper hantera min mans viktproblem och ändra resten av familjens sätt att äta.

Vilka ursäkter använder du för att hålla kvar vid dina gamla vanor?

Vilka möjligheter kan uppstå om du bryter igenom ditt motstånd och etablerar nya, bättre vanor? 

URSÄKTER & MÖJLIGHETER – ARBETSBLAD
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DU
Vad säger ditt högre jag till dig?

DITT MOTSTÅND
Vad säger ditt inre motstånd? (Om nya vanor, om coachingprogrammet, om hur du mår?

Är du intresserad av att jobba mer med motstånd, läs The War of Art av Steven Pressfield.

DU & DITT MOTSTÅND
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”Så jag uppmanar er att se över era liv. Bestäm dig för vad du vill förändra. 
Bryt ner det i pyttesmå beteenden och placera dem på rätt plats – rätt plats är efter 
någonting som du redan gör – och låt det växa till sig. Det krävs ingen motivation. 
Du behöver inte förlita dig på din viljestyrka. Allt du behöver göra är att planera 

beteendet och låta den naturliga processen ha sin gång.”
– BJ Fogg, ”Forget big change, start with a tiny habit” (2012)

NÄR MOTIVATIONEN ÄR HÖG
Gör de svåra sakerna. Här är tre svåra saker att göra när motivationen är hög:
1 Gör svåra saker som strukturerar upp kommande vanor. Du vill göra det svårt för dig att undvika att utföra 
den nya vanan. Sätt en ny standard som blir utmanande att inte följa. Exempel: Vill du gå ner i vikt? Skaffa 
ny skor. Anlita en personlig tränare. Schemalägg ett pass med tränaren varje dag i en vecka, betala i förskott.
2 Gör svåra saker som minskar hindren för kommande vanor. Exempel: Köp frukt och grönsaker. Ta hem 
och tvätta dem. Skär upp dem och lägg dem längst fram i kylskåpet. 
3 Gör svåra saker som förbättrar din förmåga. Exempel: Lär dig ett nytt recept. Okända recept är svårare att 
lyckas med än ett man känner till. 

NÄR MOTIVATIONEN ÄR LÅG
Gör de enkla sakerna. Här är tre enkla saker att göra när motivationen är låg:
1 Sätt igång en enkel, strukturerad beteendeförändring.
2 Ta det allra minsta, enklaste steget, avsett för de dagar då motivationen är riktigt låg. Ta pyttesmå steg mot 
en hållbar förändring. 
3 Gör stadiga framsteg med pyttesmå vanor. Små vanor blir naturligt större. Exempel: En 1-minutsmeditation.

HÖG ELLER LÅG MOTIVATION – ARBETSBLAD

NÄR JAG KÄNNER MIG MOTIVERAD DEN HÄR VECKAN, SKA JAG ...

1

2

3

NÄR JAG KÄNNER MIG OMOTIVERAD DEN HÄR VECKAN, SKA JAG ...

1

2

3
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Vilka begränsande övertygelser matar din inre röst dig med?
Gör en lista och lägg till fler allteftersom kursen fortgår.

Vilka är de högre sanningar som försöker ge sig tillkänna?

BEGRÄNSANDE ÖVERTYGELSER/HÖGRE SANNINGAR
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Om du känner att du har fastnat och inte lyckas ändra en vana så kan du använda den här checklistan för 
att låsa upp en annan del av pusslet och komma vidare. Att fastna då och då är en del av processen. Håll 
utkik efter nästa möjlighet som kan fungera, så odlar du sundare vanor som leder till den kropp och det liv 
du förtjänar.

 Förändra din identitet för att förändra vanan.

 Identifiera din nyckelvana.

 Koppla ihop en önskad vana till en existerande vana (för att hitta en utlösande signal).

 Gör en lista av alla dina vanor.

 Gör det löjligt enkelt att nå framgång (1% förbättring).

 Schemalägg bättre vanor... sätt inte mål (skriv in det i kalendern).

 Fokusera på dina försök, inte resultatet.

 Byt ut dåliga vanor mot bättre vanor.

 Gör stegvisa förbättringar varje dag eller vecka (kaizen). 

 Överlämna dig till processen, släpp fokus på utgången.

 Fundera på vad du tjänar på att fortsätta med dina dåliga vanor.

 Acceptera var du är, utforma bättre val (”ja, och”).

 

NYCKELSTRATEGIER FÖR ATT FÖRÄNDRA DINA VANOR
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