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Föräldraskap och stress
Mindfulness i vardagen
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Vad är stress?

✤ Naturlig, viktig reaktion

✤ Reaktion på fysisk och psykisk 
ansträngning

✤ Ingen skillnad på verkligt eller 
tänkt hot

✤ Flykt eller försvar

✤ Positiv/negativ stress



Vad orsakar stress?

✤ Omständigheter

✤ Kroppsförnimmelser

✤ Tankar

✤ Känslor

✤ Förhållningssätt, attityd....
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Vad händer i 
kroppen vid stress?

✤ Hjärnan skickar signaler till 
sympatiska nervsystemet - 
Stresshormon pumpas ut

✤ Pulsen ökar

✤ Mer blod till stora 
muskelgrupper
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Tecken på för mycket stress

✤ Sömnproblem

✤ Stor trötthet som inte går att vila bort

✤ Känna sig rastlös, svårt att koppla av och varva ner

✤ Känna sig irriterad, rädd, nedstämd, orolig, få ångest

✤ Försämrat minne, svårt att koncentrera sig

✤ Få hjärtklappning, högt blodtryck, känna att det är svårt att 
andas ordentligt
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Ta signaler på 
allvar!
Långvarig stress skapar förändringar 
fysiskt och psykiskt - men vi kan hela oss 
själva igen. 
Att tidigt bryta mönster och ge sig tid för 
återhämtning är vi gjorda för, att leva i 
långvarig stress är vi inte utvecklade för...
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Mindfulness och stress
Mindfulness som stresshantering - goda resultat i forskning



Vad är Mindfulness?





Mindfulness

✤ "Att rikta sin uppmärksamhet på ett speciellt sätt, med 
avsikt, på nuet, icke-värderande." (Jon Kabat-Zinn)

✤ Attityd till livet, inte bara en teknik

✤ Formell och informell praktik



7 attityder

✤ Icke-dömande 

✤ Tålamod

✤ Tillit

✤ Nybörjarsinne

✤ Acceptans

✤ Icke-strävan

✤ Släppa taget



Mindfulness i fyra steg

✤ Komma tillbaka till nu

✤ Omfamna, vara intim, med vad som än är

✤ Släppa taget

✤ Ögonblick för ögonblick...
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Vad förändras?

✤ Medveten om  tankar som tankar

✤ Medveten om förnimmelser som 
förnimmelser

✤ Medveten om känslor som känslor

✤ Släpper taget om berättelsen om 
"Jag"

✤ Stänga av autopiloten

✤ Ankrad i här och nu 
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Vad är det inte?

✤ Ingen quick-fix

✤ Inte avslappning

✤ Inte bara rosa moln 

✤ Inte ett sätt att öka njutning

✤ Inte religiöst, men hämtat från 
buddhistisk meditation
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Hang in there...

✤ Mindfulness kräver träning

✤ Varsam beslutsamhet

✤ Daglig formell och informell 
praktik



Vad säger forskningen?

✤ Minskad stress

✤ Förbättrad stresshantering

✤ Minskade återfall i depression

✤ Minskad ångest

✤ Lägre blodtryck

✤ Lättare att somna

✤ Förbättrad sömnkvalite 



✤ Förbättrad koncentrationsförmåga

✤ Förbättrat arbetsminne

✤ Förbättrad självkänsla

✤ Ökad empatisk förmåga

✤ Ökad förmåga till medkänsla
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Lästips

✤ Vart du än går är du där: Medveten närvaro i vardagen - Jon 
Kabat-Zinn

✤ Everyday Blessings: The Inner Work of Mindful Parenting - 
Myla and Jon Kabat-Zinn

✤ Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body 
and Mind to Face Stress, Pain, and Illness - Jon Kabat-Zinn

✤ Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro 
- Åsa Nilsonne

✤ Att leva ett liv, inte vinna ett krig: Om acceptans - Anna 
Kåver

✤ Mindfulness: Ögonblickens under - Thich Nhat Hanh

✤ The Mindful Path to Self-Compassion: Freeing Yourself from 
Destructive Thoughts and Emotions - Christopher K. 
Germer

✤ Self-Compassion: the Proven Power of Being Kind to 
Yourself - Kristin Neff
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Pake Hall 
Utveckling &Hälsa

✤ 8-veckors MBSR-kurser

✤ Yoga & Mindfulness-kurser

✤  Tysta retreat

✤ Föreläsningar, workshops

✤ www.pakehall.com

✤ info@pakehall.com

http://www.pakehall.com
mailto:info@pakehall.com

