Vad går inte i repris? Livet. Många slösar med nuet och
skjuter upp möjligheter. Hur mycket tror du på dig
själv och din förmåga att klara av det du drömmer om,
längtar efter och vill göra? Boken Tro på dig själv – Allt
är möjligt! är ett praktiskt redskap och en påminnelse
om att det du bestämmer dig för att göra är möjligt att
förverkliga. Genom att läsa boken får du:
•
•
•
•

Medvetenhet – insikt om dig själv och vad du vill
Bekräftelse – du är inte ensam om din situation
Ökad självkänsla – du är värdefull och du kan
Verktygsboxen – övningar inför att börja göra
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Vägledning utan pekpinnar
En av mina drömmar har förverkligats. Vilken? Jo, den här
boken som du just nu håller i din hand. Jag har under många år haft en dröm om att ge ut en bok och nu är jag i mål.
Boken är i första hand uppbyggd på en sammanställning av de
tjugo hållbar livsstil-krönikor jag har skrivit för en åländsk dagstidning, ett litet jubileum som under resans gång har fyllts på
med lite andra glädjeämnen. Det är alltid givande att kombinera
nytta med nöje. Jag varken kan eller vet allt, och min filosofi är att
ständigt lära mig och vara öppen för livet. Min nyfikenhet är starkare
än rädslan och det är min framgångsfaktor.
Livsglädje är för mig att få dela med mig av den kunskap jag har
och det jag tror på till er som vill ta del av den. Jag har äntligen kommit till en punkt i livet där jag bejakar min begåvning genom att tro
på mig själv och att göra det utan att tappa bort mig själv på vägen.
Jag känner mig betydelsefull och tacksam över den förmån jag har
att få vara delaktig i den främjande utvecklingen där individer med
egen kraft förvandlar sin vardag till en mer meningsfull tillvaro. Min
framgång har inte kommit av sig själv, den har jag skaffat genom alla
berikande människomöten jag haft genom tiderna, både privat och i
arbetslivet. Förutom detta har jag fyllt på med en salig blandning av
klokskap, både i praktiken och i teorin. Allt detta har gett en stabil
erfarenhetsbank och från den hämtar jag både verktyg och inspiraVägledning utan pekpinnar - 7
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Är vardagen en uppförsbacke utan slut?
Hur du än vänder och vrider på tillvaron, känns det ibland
omöjligt att göra rätt, men vet du vad? Det spelar ingen roll
om det blir lite fel ibland, du är bara människa du också.
Som coach förväntas jag kunna svara på hur man får bitarna i livspusslet att malla, bit för bit. Men det kan jag inte, hur gärna jag än
skulle vilja. Sanningen är att det är ni själva som är experterna när det
gäller ert liv och ert livspussel. Det gäller att stå på sig själv, annars
gör någon annan det. Håll fast vid det ni förespråkar och tror på.
Livspusslet är omöjligt att förutspå. Att få bitarna att malla helt
med varandra är i stort sett omöjligt och inte heller realistiskt. En
dag är inte lik den andra, det betyder att pusselbitarna behöver vara
formbara för att anpassas efter situationen och för den ansvarar du.
Du kan ganska långt bestämma hur ditt livspussel ska se ut och
formas, med undantag för oförutsedda händelser du inte rår på. När
du bestämmer dig för hur du vill ha det, se till att förverkliga det.
Gör vad tusan som helst, bara du inte fastnar i dåliga vanor och
ältande. Livet vi levt bär vi med oss. Det gäller att förhålla sig till det.
Försöka se saker på flera sätt och inte bita sig fast vid en enda idé.
Det kräver att du vågar bryta gamla mönster, blunda för alla
”måsten” och vända ryggen till gamla vanor och ovanor. Sluta
använda ord som ”borde”, ”måste”, ”får inte” och ”kan inte”. Det
handlar inte om att handskas med saker och ting som de ”borde”
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sköna och behagliga känslor i kroppen. Ett gapskratt sätter igång och
stimulerar kroppen på ett hälsosamt vis. Hjärtat slår snabbare, blodflödet stimuleras och påverkar andningssystemet positivt. Ett gott
skratt ökar koncentrationsförmågan, vi blir alltså smartare genom att
skratta mycket.

Träna upp din skrattmuskel
Har du inte något att skratta åt
för tillfället? Bit fast i en penna,
utan att den rör vid dina läppar.
Då bör du känna att du aktiverar
samma muskler vid munnen som
när du skrattar – skratta bäst som
skrattar mest!

Skratt kan skapa en starkare samhörighet i en grupp. Piffa upp tillvaron med glädjeämnen så ofta du kan. De goda stunderna grundar
för ett gott skratt och gör oss mer harmoniska med tiden. Ett leende
kostar ingenting och ger stor utdelning. Det gör omgivningen rikare
utan att göra dig fattigare. Du behöver röra tretton muskler för att
rynka pannan och bara två för att le. Självklart finns det situationer
då vi hellre vill gråta än skratta. Ingen kan bara le och vara glad. Vi
får alla vara med om svårigheter och ledsamheter i livet. Vi behöver
Vardagsglädje - 17
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på en förlust av något slag. Hur förlusterna upplevs är individuellt,
ibland så omtumlande att vi tror vi blivit galna. Fast det har vi inte.
Det är bara det att när sorgen är så stark kan vi göra saker som vi inte
skulle göra annars.
Vi sörjer olika. Var och ens sorgereaktion är unik och vi behöver
tillåta oss att vara ledsna på vårt eget sätt, förstå att vi reagerar olika
och att det inte är så enkelt. Ingens sorg eller saknad är större eller
mindre oberoende händelsen. Sorgen att mista någon som lever kan
vara lika traumatisk som att mista någon som dött.

Ta nästa utvecklingssteg
Se övning på sid 114 i verktygsboxen.

Det är inte tiden i sig som läker såren, utan det är vad vi gör under
den tiden som har betydelse. Många gånger glömmer vi alltför fort
bort vad som hänt de som drabbats och förstår inte alltid att sorgen
är en lång och tidskrävande process. Vanligt är att omgivningen
erbjuder sitt stöd ”i stundens hetta” och förväntar sig ganska snabbt
att allt återgår till det normala. Som det många gånger inte gör för
den sörjande och det kan ge upphov till ytterligare upplevelser av
förlust. Viktigt är att ge tid till eftertanke. Undvik uttalanden som
”jag vet hur det känns”, för den förmågan har vi inte. Vi kan känna
med, lyssna och ”bara finnas till hands” även under tiden som följer
Relationer - 51
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Pepp med post-it
Behöver du stärka din självbild? Med självbild menas att du uppfattar
att du har ett värde som människa, att du är värd någonting som den
du är. Tänk så här:
• Jag finns och jag har ett värde.
• Jag har något att tillföra.
• Jag kan.
• Jag vill.
• Jag vågar.
Skriv orden på post-it-lappar. Sätt upp lapparna lite här och där i
din omgivning, där du ser dem. Känner du dig hängig en dag, släng
post-it-lapparna och sätt upp hela A4-papper med samma budskap.
Är det riktigt illa, sätt upp A3-papper!
Liten självbild – dåligt självförtroende,
du tar litet utrymme.
Stark självbild – gott självförtroende,
du tar stort utrymme.
Du kan ta plats och ändå förbli ödmjuk.

Verktygsbox - 103
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Ta nästa utvecklingssteg
Dagen som gick, vad har du valt att fokusera på? Kryssa för alla de
meningar som stämmer med vad du fokuserat på. Beskriv sedan för
dig själv vilka konsekvenser ditt fokus har fått.
 Allt det nya jag lärt mig.
 Allt som kunde ha gjorts annorlunda.
 Det som hände förr.
 Alla de tillfällen som fick mig att skratta.
 Det som var dåligt.
 Hur morgondagen kommer att bli.
 Det som var bra.
 Det som var utmärkande för dagen.
 Vad alla tyckte, tänkte och gjorde runt omkring mig.
 Alla tillfällen då jag kände mig nöjd och lycklig.
 Allt som ska förändras och förbättras inför imorgon.
 Alla tillfällen då jag kände mig misslyckad och otillräcklig.
 Allt jag inte hann.
 Allt jag önskar jag hade gjort.
 Allt jag verkligen gjorde.
114 - Verktygsbox
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Välj nu ditt idealtema, vilket av områdena vill du lägga dagligt fokus
på? Ringa in kryssrutan med det ämne du vill fokusera på.
Vilket stöd och vad kan du ta till hjälp för att hålla koll på ditt ideala
fokustema dagligen? Var kreativ. Kan du använda dig av nya rutiner,
inspirationskällor, förebilder? Vilka är dina verktyg?

Alla bär vi med oss något från
det förflutna. Vi behöver sortera
och göra aktiva val, om vad vi
ska släppa taget om och om vad
vi vill bära vidare.
Vad i ditt bagage tar din energi
och vad tillför dig styrka?

Verktygsbox - 115
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Vill du veta mer?
Du är välkommen att besöka min hemsida eller ta kontakt
genom att skicka e-post.
Om det visar sig att du får en ”aha-upplevelse” eller någon annan
stark känsla när du läser boken är du välkommen att dela den med
mig, via e-post. Det är alltid nyttigt att få återkoppling och konstruktiv kritik på det man gör, för då finns möjligheter till fortsatt
god utveckling.
Kom ihåg – allas upplevelser är lika viktiga och det finns ingen
”aha-upplevelse” eller annan stark känsla som är mer eller mindre
värdefull. Jag respekterar varje enskilds upplevelser, det är olikheter
och mångfald som berikar och möjliggör min utveckling. Jag skulle
uppskatta den kontakten med mina läsare och tackar på förhand.

Jessica Eriksson
Hemsida:
www.hallbarlivsstil.ax
E-post:
info@hallbarlivsstil.ax
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Egna anteckningar
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