
	  
	  
	  
Stresshantering	  och	  mindfulness	  	  
	  
-‐	  Stresshantering	  genom	  fysiska	  övningar	  kopplade	  till	  andning.	  
-‐	  Mindfulness	  som	  fokus	  vid	  övningar	  kring	  andning.	  	  
-‐	  Individuella	  samtal	  om	  stress,	  både	  positiv	  och	  negativ	  stress,	  samt	  hur	  dessa	  	  	  
uttrycker	  sig	  i	  kroppen.	  
-‐	  Meditation	  och	  stretching	  där	  vi	  jobbar	  med	  att	  andas	  och	  slappna	  av	  i	  de	  stora	  
muskelgrupperna.	  
-‐	  När	  personen	  hittat	  sin	  andning	  och	  kärnan	  till	  vad	  som	  skapar	  stresspåslag,	  så	  
kommer	  vi	  till	  fas	  2,	  där	  vi	  jobbar	  med	  att	  låta	  kroppen	  släppa	  ut	  stressen	  genom	  
olika	  fysiska	  övningar	  och	  genom	  att	  använda	  rösten/lungorna	  för	  att	  skapa	  
release	  och	  avslappning.	  Här	  ingår	  röstövningar	  som	  ett	  sätt	  att	  förstå	  och	  
kontrollera	  sin	  andning	  ytterligare	  i	  syfte	  att	  skapa	  en	  bättre	  balans	  fysiskt	  och	  
mentalt.	  
	  
Bakgrund:	  
Jag	  heter	  Anna	  Bylin,	  är	  kommunikatör	  och	  har	  jobbat	  i	  många	  år	  med	  olika	  kommunikationsverktyg	  för	  att	  
sändare	  och	  mottagare	  ska	  nå	  varandra	  snabbare,	  mer	  effektivt	  och	  med	  ett	  positivt	  resultat.	  Jag	  har	  här	  
även	  arbetat	  med	  intern	  kommunikation	  vilket	  i	  grunden	  baserar	  sig	  på	  samma	  principer	  som	  vår	  kropp	  har	  
när	  den	  kommunicerar	  med	  oss.	  
	  
Jag	  har	  i	  snart	  10	  år	  levt	  med	  kroniska	  funktionsnedsättningar	  vilket	  gör	  att	  jag	  har	  perioder	  av	  fysisk	  
begränsning	  samt	  en	  stor	  smärtpåfrestning	  i	  mitt	  dagliga	  liv.	  Jag	  har	  deltagit	  i	  utbildningar	  kring	  
stresshantering	  och	  smärthantering.	  I	  kombination	  med	  egen	  erfarenhet	  har	  jag	  arbetat	  fram	  ett	  program	  
för	  att	  möta	  och	  hantera	  stress	  både	  i	  yrkes-‐	  och	  privatlivet.	  Nyckeln	  är	  att	  dessa	  alltid	  hänger	  ihop.	  När	  vi	  
upplever	  hinder	  i	  vår	  omgivning,	  skapar	  dessa	  hinder	  obalans	  som	  i	  princip	  alltid	  sätter	  sig	  på	  vår	  fysiska	  
funktion	  likväl	  som	  vår	  psykiska.	  Vi	  slutar	  andas	  rätt,	  fattar	  ogenomtänkta	  beslut,	  lyssnar	  inte	  på	  kroppens	  
signaler	  om	  så	  enkla	  saker	  som	  hunger,	  sömn	  och	  törst.	  	  
	  
Andningen	  är	  nyckeln	  till	  att	  återfå	  balansen.	  Och	  Mindfulness	  är	  i	  den	  här	  processen	  ett	  sätt	  att	  nå	  den	  
förändring	  som	  behövs	  mentalt	  –	  att	  återgå	  till	  en	  balanserad	  plats.	  Det	  är	  en	  teknik	  som	  bryter	  mönstret.	  
Fas	  2	  är	  likvärdigt	  viktig.	  Med	  fysiska	  övningar	  och	  röstövningar	  låter	  man	  kroppen	  släppa	  ut	  stressen.	  
Forskning	  visar	  att	  körsång	  är	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  låta	  kroppen	  släppa	  stress	  och	  uppleva	  välbefinnande.	  
Röstövningar	  med	  fokus	  på	  andning	  och	  release,	  bygger	  på	  samma	  principer.	  I	  yrkeslivet	  får	  detta	  ytterligare	  
en	  positiv	  bieffekt:	  
Många	  arbetar	  idag	  med	  att	  hålla	  muntliga	  framställanden	  dagligen.	  Genom	  att	  öva	  sig	  på	  tal	  och	  röstteknik	  
så	  avlastas	  både	  den	  som	  lyssnar,	  men	  framförallt	  talaren	  själv.	  	  Hals	  och	  mage/rygg	  arbetar	  rätt,	  vilket	  
minskar	  stresspåslag	  i	  muskulaturen	  samt	  reducerar	  heshet	  och	  huvudvärk	  vilket	  annars	  blir	  en	  vanlig	  följd	  
av	  långvarig	  röstanvändning.	  	  
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