
 Första utgåvan 

 Förnöjsamhet 

 Praktisera regelbunden meditation eller medveten närvaro 

 Meditation  är  en  övning  där  du  använder  en  teknik  av  till  exempel  medveten 

 närvaro  eller  fokusering  på  ett  visst  objekt,  tanke  eller  aktivitet.  Genom  att 

 träna  uppmärksamhet  och  medvetenhet  genom  meditation  tränar  du 

 förmågan  att  uppleva  ett  mentalt  klart,  känslomässigt  lugnt  och  stabilt 

 tillstånd.  Vi  förespråkar  regelbunden,  helst  daglig,  meditation  för  ett  ökat 

 välbefinnande och mer rofyllt sinne. 

 Idag  finns  ett  antal  bra  appar  för  meditation.  Vi  rekommenderar  gärna  appen 

 Headspace  som  finns  till  iOS  och  Android.  Det  går  självklart  lika  bra  att 

 praktisera meditation helt utan hjälpmedel. 

 En grundläggande meditationsteknik att komma igång med: 

 1.  Sätt en timer på 5-10 minuter 

 2.  Sitt ner, på golvet eller i en stol 

 3.  Fokusera  blicken  mjukt  på  en  punkt  framför  dig.  Låt  kroppen 

 slappna av. 

 4.  Andas djupt och lugnt 

 5.  Slut ögonen 

 6.  Låt  tankarna  vila  på  andningen,  tex  genom  att  fokusera  på  hur 

 luften passerar ut och in vid nästippen 

 7.  Om  du  kommer  på  dig  själv  med  att  tänka  på  annat  så  noterar  du 

 det varsamt och låter tanken återvända till andningen 
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 Forma en process för daglig reflektion 

 Det  enklaste  sättet  att  reflektera  mer  över  vardagen  är  att  börja  föra  dagbok. 

 Genom  att  tänka  över  din  situation  och  sedan  formulera  dina  tankar  skriftligt 

 ger  du  dig  själv  möjlighet  att  bättre  uppskatta  din  nuvarande  situation  men 

 även komma till insikt kring eventuella förändringar du behöver vidta. 

 Några förslag på hur du kan komma igång: 

 ●  Samla  dina  tankar  i  en  bok.  Det  finns  dagböcker  för  såväl  enskilda 

 år som flera år samlade i en bok. 

 ●  Begränsa  mängden  text  du  behöver  skriva  per  dag.  Hellre  lite  och 

 ofta än mycket och sällan. 

 ●  Gör  skrivandet  till  en  återkommande  daglig  rutin.  Även  en  god 

 vana tar lång tid att etablera. 

 Orosstund 

 Ibland  kan  livet  kännas  överväldigande  eller  otryggt  och  tankarna  tar 

 överhanden  mest  hela  tiden.  Då  kan  en  orosstund  vara  till  hjälp.  Istället  för 

 att  uppehålla  dig  med  oron  mest  hela  tiden  kan  du  avsätta  en  dedikerad 

 stund  vigd  åt  enbart  oro.  Skriv  ner  vad  du  oroar  dig  för  och  vad  du  tror  det 

 kan  leda  till.  När  du  upplever  stress  eller  en  känsla  av  att  någonting  är 

 väldigt  allvarligt  och  viktigt  kan  den  här  tekniken  hjälpa  dig  att  få  mer 

 perspektiv på din situation. 
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 Träna ödmjukhet 

 Genom  att  bli  bättre  på  att  skapa  distans  till  din  egen  situation  så  kan  du 

 också  fatta  bättre  beslut.  De  bästa  långsiktiga  besluten  är  sällan  under  press 

 utan  under  avslappnade  och  kravlösa  omständigheter.  Ta  en  stund  och  skriv 

 ner  hur  du  skulle  beskriva  din  situation  eller  ditt  handlande  om  du  istället 

 var  en  utomstående  person.  Du  kan  göra  övningen  utifrån  såväl  någon  i  din 

 inre krets, din yttre krets eller någon helt okänd person. 
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