
Hur du bäst tar hand om din stress!

1. Sätt gränser

Att sätta gränser för vad du mäktar med och för att göra rum för dig själv och dina behov är 
grundläggande för att ta hand om stress. Genom att skapa gränser som känns naturliga och 
OK för dig skapar du också utrymme till att ta hand om dig. Då finns det också plats till att 
leva ett stressfritt liv.

2. Säg nej

Många gånger är det yttre påverkan som skapar stress. Vår vilja att vara där för andra 
människor och hjälpa dem är något som ofta skapar stress. Skilj det du gör för att hjälpa men
som går av bara farten från det du gör för att hjälpa men som tar energi ifrån dig. Då vet du 
också vilka tjänster som är rätt för dig att hjälpa till med .

3. Säg ja

Vad blir du glad av? Säg ja till det du blir glad av. Det som gör dig glad och som skapar mer 
glädje i ditt liv får ofta oss att känna ökad energi. Det gör att stressen automatiskt blir 
mindre. När vi är glada frisätts ämnen som oxytocin och serotonin vilka påverkar vårt 
välmående positivt.

4. Andas!

Många människor andas med övre delen av bröstkorgen, vilket skapar känslan av att 
hyperventilera. Lär dig att djupandas med diafragman genom att andas in medan du räknar 
långsamt till 3. Håll andan medan du räknar till 3. Andas sen ut genom att räkna till 3. Andas
djupt 3 gånger och känn sen efter hur din andning har förändrats.

5. Planera in tid för återhämtning

Genom att planera in tid i kalendern för återhämtning skapar du balans mellan aktivitet och 
vila. Det gör att du kan uppleva det du gör på ett djupare plan och med mer inlevelse. Då får 
du ut mer av det du gör, när du gör det.

Ett bra sätt att unna sig återhämtning är att boka in en kroppsbehandling där du kan få hjälp 
med att komma till ro. Många som får kroppsbehandlingar regelbundet ser detta som en 
naturlig omstart där de får hjälp att ”ladda om batterierna”.

6. Planera in ställtid emellan aktiviteterna.



När det gäller maskiner är det inberäknat sk ”ställtid”. Ställtid är, enkelt beskrivet, en 
extratid som är inlagd för att maskinen ska hinna starta upp för att vara redo för att 
användas. Den räknas även in för att maskinen behöver tid för att svalna av och gå ner i varv
då arbetet är avslutat.

Vi människor behöver också planera in ställtid för att starta upp, ställa om, ställa in oss eller 
avsluta dagen på ett bra sätt. Hjärnan behöver tid för att hinna ställa om. Då fungerar vi som 
bäst och när vi har många aktiviteter inplanerade så mår vi bra av att planera in ställtid 
emellan aktiviteterna. Så planera in den tiden så att din hjärna får tid att fungera optimalt för 
dig. Ta hand om din hjärna och DIG!

7. Skala av

Begränsa aktiviteterna till de du längtar mest efter. Visst är det så att vissa saker gör du bara 
av gammal vana? Och andra saker känner du att du riktigt längtar efter? När man är stressad 
kan det ofta hjälpa att skala av de aktiviteter som enbart görs av vana och prioritera de som 
känns viktigast just NU. På det sättet så får du det bästa samtidigt som du får luft i 
kalendern. När sen livet återgår till det normala igen så kan du lägga på det du gjorde 
tidigare igen, för att se om det är något som du fortfarande vill göra.

8. Träna hjärnan

Träna hjärnan kan man göra på olika sätt. Ett lätt sätt att träna hjärnan är att ta olika håll när 
du kör, går eller cyklar till jobbet, skolan eller din aktivitet. Ofta har vi en rutin att ta exakt 
samma väg både dit och hem och ibland olika vägar men alltid på samma runda, morgon 
eller kväll. Testa att ta en annorlunda väg till eller från jobbet/skolan eller dit du brukar gå. 
När du tränar hjärnan bygger du nya vägar i hjärnan.

9. Skratta

Avsätt tid att skratta och ha roligt. När vi skrattar frigörs våra må-bra-hormoner och hela 
kroppen får en härlig invärtes massage. Oxytocin frigörs också vilket gör att stressen 
minskar i kroppen. Se en rolig film, träffa människor som du kan skratta tillsammans med, 
läs en rolig bok, gå på teater och se en komedi... Gör det som DU tycker är roligt!

10. Läs en bok

Många tror att när de är i vila när de kollar tv. Men hjärnan vilar inte då, eftersom tvn ger så 
många visuella intryck. Leta fram en bok istället och lägg dig och läs en stund. Även 
kreativa aktiviteter såsom baka, måla, pussel eller andra aktiviteter av skapande kan vara 
vilande för många.

Vill du ha mer hjälp att sänka stressen i ditt liv och skapa ett harmoniskt, balanserat och stressfritt 
liv så får du gärna höra av dig på info@mindz.se så bokar vi ett kostnadsfritt möte.

Välkommen att läsa mer på mindz.se!
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