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Derfor skal
du lytte til
ditt hjerte

Få det
bedre med
deg selv!

Er du flink til å gi deg selv omsorg og heiarop?
Klarer du å lytte til ditt indre, og gi blaffen i hva
andre synes? Her er sju grep som kan gjøre deg
både lettere til sinns og mer fokusert i hverdagen.
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1. LYTT TIL HJERTET
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For mange er det lettere å lytte til hodet enn
til hjertet. Forskerne ved HeartMath-instituttet
i California har i flere år undersøkt forbindelsen mellom hjernen og hjertet, og kommet
fram til at følelsene sitter i hjertet, og at det er
impulser fra hjertet som styrer hjernen.
Forskning viser også at når du er urolig,
stresset, engstelig eller sint, er hjerterytmen
raskere og mer ujevn enn vanlig. Du skal
derfor prøve å lytte til hjertet ditt, bokstavelig
talt, for å balansere forbindelsen til hjernen.
Trekker du pusten dypt, og konsentrerer deg
om effekten dette har på kroppen, vil hjerterytmen bli langsommere, noe som igjen
påvirker hjernens følelsesregulerende system,
og du vil føle deg roligere. Prøv å sitte med
hånden på hjertet, og se for deg at du trekker
pusten stille og rolig inn i hjertet. Tenk
samtidig på mennesker du er glad i, noe du
liker godt å gjøre, eller et sted du trives.
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2. FRI DEG FRA FORVENTNINGENE
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«Jeg synes at du skal ditt – jeg synes at du skal datt.»
Har du det med hele tiden å lytte til hva andre mener,
eller hva din egen indre kritiker sier? Prøv noe nytt:
Neste gang du leter etter svar på et spørsmål om deg selv,
parforholdet ditt, jobben eller andre viktige arenaer
i livet, skal du lytte til dine egne, innerste tanker, de som
er basert på omsorg for deg selv. Når du handler ut fra
hva andre mener, kan grunnen være at du tilpasser deg
i frykt for å bli avvist. Hvis du klarer å fri deg fra hva du
tror omverdenen forventer av deg, og heller leter etter
hva du selv oppriktig mener, vil du ende opp med et mer
ærlig og riktig svar på det du lurer på.

3. SI HEI TIL UNDERBEVISSTHETEN
Kjærlighet kan du aldri få for mye av. Hva med å skrive et kjærlighetsbrev til deg selv?
En slik øvelse kan bidra til at du blir bedre kjent med deg selv, og til at du blir snillere
med deg selv. Sett av ti minutter hver dag, og skriv noen gode ord til deg selv. «Jeg liker
deg godt fordi du …», kan være et fint sted å begynne. Etter hvert kan det hende at du
oppdager nye sider ved deg selv, og at du gjennom skrivingen slipper underbevisstheten
til. Setter du av tid, og forsøker å styre unna autopilot-tankene, kan nye tanker, følelser,
lengsler og behov dukke opp til overflaten.
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HELSE

Om eksperten
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Sussanne Wexø er coach,
forfatter og utdannelsesleder
på Life Mastery Academy.
Hun har gitt ut boken Loving
Rituals, som denne artikkelen
er basert på.
Sussannewexoe.dk

4. TA TELLING

Er du nervøs foran møtet
med venninnen du ikke er
på god fot med, møtet med
sjefen om omorganiseringer
eller presentasjonen du skal
holde? Bruk dette lure knepet:
I stedet for å la nervøsiteten
ta overhånd, skal du forestille
deg at du er inne i en energiboble, nesten som om du har
på en usynlig kappe. Se for
deg at du er omgitt av positiv
energi, og at det som gjør deg
nervøs ikke slipper inn.
Beskriv gjerne kappen
i detalj, både farger og materiale. Trikset er at når vi ser
noe for vårt indre, merker
ikke hjernen forskjell på om
det er virkelighet eller fantasi.
Derfor tror hjernen at du er
beskyttet, og vil falle til ro.
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5. HENT POSITIV ENERGI

Hverdagen kan være full av
støy, både utenfor vinduet
og inne i deg selv. En måte
å finne roen på, er å bruke
en telleøvelse. Metoden vil
hjelpe deg til å kvitte deg
med forstyrrende vanetanker
og bekymringer, fordi du
konsentrerer deg om å telle.
Finn et stille rom, og sett deg
i meditasjonsstilling med
lukkede øyne. Etter at du har
telt ned fra 25 til 0, sitter du
rolig og fokuserer på pusten.
Bruk mellom 5 og
15 minutter på øvelsen.
Målet er å la hverdagstankene flyte forbi som skyer
på himmelen. Etter øvelsen
vil du føle deg lettere til
sinns og mer fokusert.

6. LAG ET HUSALTER

Akkurat som du kan bli gretten av å se på de upussede vinduene,
eller veggen som aldri ble ferdigmalt, kan du lage deg et konkret sted,
et husalter, som kilde til god energi og positivitet. Ideen bak er at
stundene ved alteret, etter som de blir en del av din daglige rutine,
vil gi deg glede og en følelse av velvære fordi du forbinder stedet med
noe godt. Bruk en hylle eller et lite bord, og fyll alteret med ting som
gjør deg glad. Det kan være bilder av mennesker du liker, gaver som
betyr noe spesielt for deg, eller noe fra naturen, som minner deg om
at noe der ute er større enn deg selv. De fleste mennesker trenger et
sted som ikke handler om huskelister, kildesortering og klesvask.
Et sted de kan tillate seg å være litt filosofiske og tenke store tanker
om livet og tilværelsen. Et husalter kan være et slikt sted.

7. GODE, NYE VANER
Hjernen er plastisk (har evne til
å endre seg), og ved å utføre
grepene som her er beskrevet,
kan du lære nye, gode vaner,
som igjen vil gjøre at du har det
bedre med deg selv. Kjenn etter
i kroppen når du går i gang
med de nye hverdagsritualene.
Hvordan opplever du at de
påvirker deg? Jo oftere du
gjentar en bevegelse, et mønster
og en atferd, desto lettere vil
det være for både kropp og
hjerne å huske dem. Dette
kalles også for å forankre en
tilstand. Gjentar du dine nye
vaner, vil de lagres i hukommelsen på lang sikt, og det
vil bli stadig lettere å huske på
dem og gjennomføre dem mer
automatisk.
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