
V E R O N I C A J A D E R L U N D . S E

Så skapar du en hållbar

morgonritual

https://veronicajaderlund.com/


Jag vill börja med att säga: grymt att du prioriterar tid för
dig själv! Att du vill skapa en rutin att checka in med dig
själv är fantastiskt, hälsosamt och modigt.

Mitt namn är Vevve Jäderlund. Jag är yogalärare, utbildare
och samtalscoach. Mina utbildningar ger yogalärare en
grundlig förståelse för hur de kan göra yoga till sin egen.
Och hur de kan dela den till elever med olika kroppar,
förutsättningar och syften.

I samtal jobbar jag med fokus på kraften i sårbarheten för
mer MOD, KLARHET & RIKTNING. Så att du kan skapa en
vardag som lockar, och fyller dig med glädje.

Min förhoppning är att du med den här arbetsboken kan
börja uppmärksamma din inre röst. För att steg för steg
lyssna på, och följa den.

Lycka till!

veronicajaderlund.se @vevvejaderlund
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Att börja din dag med en inre avstämning för
att sätta intention och riktning kan
göra stor skillnad i hur du lyckas bibehålla din
grundning under dagen.

Beroende på hur din morgon ser ut har du
mer eller mindre tid till din morgonritual.
Det behöver inte ta tid, jag lovar att lite räcker
lång väg!

Anpassa efter dina förutsättningar och välj det
som hjälper dig att kalibrera din inre kompass,
just nu. Om du får mer tid, om du hoppar över
samma punkter varje morgon, eller du hellre
vill göra det på kvällen – ändra eftersom! Det
här är inte skrivet i sten, det här är inte heligt
eller statiskt.
Plocka russinen ur kakan och välj det som
tjänar dig.

Några frågor att ställa dig själv när du skapar
din morgonritual är:
Hur skulle du vilja börja/avsluta din dag?
Vad vill du sätta för ton?
Vilken riktning vill du ta?
Och vad får dig att börja dagen så, hitta rätt
ton eller finna din riktning?

Är det meditation? Flödesskrivande? Rörelse?
Är det att göra samma sak varje dag, eller att
låta det ske organiskt? Om du inte vet, börja
någonstans och känn in, testa, smaka, byt ut
och kalibrera för att hitta ditt magiska recept.

Det finns de som inte alls sprudlar vid tanken
av att stiga upp halv sex för att kunna droppa
in i sin hjärtpunkt. Så detta kan såklart ske som
en kvällsritual. 
Smaken som baken ni vet.

Det här är DIN stund

Vad lockar dig?
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Vår resa inom yoga, andlighet eller självutforskning ska inte vara
kopplad till måsten, borde eller prestation. Att bygga en praktik,
skapa en rutin eller planera in morgonritual ska, i min mening, fylla
dig med energi, lust eller insikt.
Sätta en riktning som är förankrad i ditt allra innersta väsen.
Det ska inte bli ännu en punkt på checklistan, eller något som du
får dåligt samvete över att du inte hinner med.

Ta det som lockar, och lämna det andra vid sidan av. Du får göra
precis om du vill.
Det här är för dig, om dig, med dig.
Ingen annan har något att säga till om.

Så varför vill du skapa en morgonritual?
Och vilka handlingar/övningar hjälper dig att hålla din valda
riktning, att förkroppsliga ditt varför?

Vad är ditt varför?

Mitt varför & mina handlingar



1.

Flödesskrivning - Ibland fastnar orden och känslorna när vi försöker tänka på
dem. Rörelse kan vara ett sätt att få igång flödet, att flödesskriva ett annat. Du tar
ett tomt papper, eller en tom sida om du har en journal, sätter timern på
exempelvis 5 eller 10 minuter, och så skriver du allt som kommer. Det behöver
inte vara hela meningar, eller grammatiskt korrekt. Bara ut med orden som
kommer! När timer ljudar kan du antingen läsa igenom det du skrivit och känna
vad som väcks inom dig. Eller bara låta sidan, orden, vara.

2.

Förslag på vad din morgonritual kan
innehålla

Tacksamhetsträning - Vad är du tacksam för just nu? Stora saker som att ha
köpt ett hus, eller något mindre som en god kopp te? Ibland kan det kännas
krystat eller ovärt att uppmärksamma, eller skriva ner, små saker vi är tacksamma
för. Men flera studier visar att tacksamhetsträning ändrar hjärnan, och påverkar
hur vi förhåller oss till livet. Oavsett om det vi är tacksamma för anses vara litet
eller stort.

3.
Meditation - Att ge sig själv tid för tystnad eller stillhet kan vara något av det
mest värdefulla vi kan göra. För en del är sittande meditation det mest
efterlängtade som finns, för andra är det pest och pina.
Meditation kan vara total tystnad, det kan innebära att du fokuserar på ditt
andetag. Du kan också använda dig av ett mantra eller en sång för att skapa en
känsla eller som fokuspunkt. Du kan också använda dig av en visualisering eller
göra en reflekterande meditation. 
Återigen; det här är för DIG, så välj den typen av meditation som lockar dig.

4.

Rörelse - Aktiviteter, beteenden eller handlingar som får dig att känna kontakt
med din kärna, som påminner dig om din riktning, och hjälper dig att landa in.
Yoga, sticka, springa, baka, eller slå på oljediffusern. Det finns inget rätt svar eller
facit, du får känna in och fylla ditt liv med de ögonblick som får dig att droppa in, i
hjärtpunkten, i nuet, i din urkraft.



Nu är det dags att konkretisera; hur vill du att din morgonritual ska vara
utformad? Några av nycklarna för att det ska bli hållbart är att följ dina
känslor och gör den för dig. Ett annat tips är att göra en lång för de dagar
du har tid och ork. Och en kort för de dagar schemat och orken bara
tillåter några minuter.

Min långa ritual

Min korta ritual

Så gör du det hållbart



Jag önskar dig en innerlig självutforskning,
och många fina stunder med dig själv.
Vill du läsa mer om mina
yogalärarutbildningar är du välkommen
till veronicajaderlund.se.

Vill du boka Självutforskande samtal med
mig, för vägledning och stöttning på din
resa, maila mig på
info@veronicajaderlund.se.

Väl mött

veronicajaderlund.se @vevvejaderlund
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