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Boosta din kropp & själ

Tio minuters mental träning
varje dag räcker för att få
personligheten i topptrim.
Häng med i vår mentala
workout!
AV: Julia Klingener FOTO: Jupiter images
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jakten på den perfekta kroppen
tillbringar de flesta av oss timmar
på gymmet. Men när var senaste
gången du gav dig själv en mental
workout?
På samma sätt som du kan bygga
upp en sund kropp med motion, kan
du träna upp din mentala styrka och
bli mer harmonisk, stark och självsäker. Bäst av allt – det tar inte mycket
tid alls!

Med hjälp av Stefan Pettersson,
mental coach och tränare, listar
vi en mängd mentala workouts
som tar ungefär
tre minuter vardera. Välj tre om
dagen och höj
din mentala
skärpa inom tio
Stefan Pettersson.
minuter. ■
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Fyll kroppen med energi
Du behöver: En snabb energikick.
Testa: Energiboosten.
— Jag brukar ge mina klienter något som jag
kallar energiboosten, säger Stefan Pettersson till Sofis mode.
Börja med att sluta ögonen och föreställ
dig den gång du senast kände dig riktigt
fylld av positiv energi. När du fått fram
den mentala bilden går du tillbaka till det
specifika tillfället. Se allt du såg, hör allt du
hörde och känn den starka känslan av

X

e nergi stråla genom kroppen igen. Lägg
gärna till musik i huvudet, tänk på en låt
som du får energi av och skruva upp ljudet
som om du hörde den på en livekonsert.
Håll kvar denna känsla i några minuter.
Första gången du gör den här övningen
tar det kanske tre, fyra minuter för att
uppnå resultat, men ju mer du tränar
desto enklare blir det. Till slut behöver du
bara några sekunder för att själv framkalla
mental energi.

X

upp din mentala styrka.

Somna i slow motion
Du är: Rastlös och orolig när
du ska gå och lägga dig.
Testa: Slowmotion-snacket.
— Ofta när folk inte kan sova
ligger de och grubblar på vad de
ska göra dagen efter, vilka de
ska träffa och vad som måste
bockas av på att-göra-listan. Den
inre dialogen kan liknas vid att
åka i 120 km/tim på en motorväg,
säger Stefan Pettersson .
— Mitt bästa tips är att du

b örjar tala med dig själv i slowmotion, som: I morgon… ska…
jag… träffa… Johan, samtidigt
som du då och då lägger in en
gäspning. Hjärnan kommer då
att reagera som om du just kört
in på en 50-väg och anpassa
tankarnas takt till samma avslappnade nivå. Efter ett tag
märker du att du blir trött och
får lättare att somna in.

»
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Sofis sunda
Skapa en bättre självbild
DU HAR: Dåligt självförtroende.
TESTA: Inre ljudeffekter.
Ställ dig upp och blunda.
Konstruera en bild av
dig själv där du har riktigt
bra självförtroende. Du är
regissören och bestämmer
hur du vill se ut, hur du vill
gå, hur du vill gestikulera,
vilken pondus du har i din
röst och så vidare.
Se bilden framför dig
och föreställ dig hur det
skulle kännas att vara den
där självsäkra personen.
Börja gå mot dig själv i en
bestämd stil. För varje kliv
du tar lägger du till ett
ljud i ditt huvud, som takterna från en bastrumma:
boom, boom, boom. Ljudet
ska riktigt kännas i magen.
Stegen låter mer och mer
ju närmare du kommer:

X

X

BOOM, BOOM, BOOM. Det
vibrerar i kroppen och
bilden av dig själv växer
och blir större och ljusare
ju närmare du kommer.
Stanna framför dig
själv. Bilden
av dig själv är
nu så stor att
du tittar den
rakt i magen.
Kliv in i din
självbild, titta
ner på din omvärld och hör
hur en basröst ekar i ditt
huvud: HA, HA, HA! Låt den
ekande basrösten säga:
JAG ÄR REDO!
Genom att bygga upp
dessa ljudeffekter
i huvudet och associera
dem med känslan av gott
självförtroende, kommer
du så småningom att kunna
framkalla självkänsla när-

X

X

Korten på
bordet för
bättre självdisciplin
DU HAR: Dålig självdisciplin.
TESTA: Kortträning.
Ta en kortlek och sätt dig någonstans där du kan vara ostörd.
Börja lägga korten så långsamt
du kan i en hög, se till att varje kort
täcker det underliggande kortet helt
och hållet.
Liksom de flesta människor
kommer du snart att börja känna
dig rastlös och uttråkad och kanske
börja ifrågasätta övningen. Din uppgift är då, trots dessa mentala
protester, att fortsätta lägga
korten så koncentrerat du bara kan.
Fortsätt i minst tre minuter.
Den här övningen kan verka simpel men ju oftare du tränar, helst
varje dag, kommer du
att märka att du
får en ökad
självdisciplin även
i vardagslivet.

X
X

X

En kortlek gör under
för dålig disciplin.
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helst du vill. Det enda du
behöver göra är att plocka
fram trumljudet och känna
styrkan komma tillbaka.

Låt takten från en
trumma hjälpa dig till ett
bättre självförtroende.

Förlöjliga
din ovän
DU KAN: Inte sluta älta ett
bråk.
TESTA: Kalle Anka-rösten.
Tänk tillbaka på en
situation då du blivit förolämpad eller känt dig illa
bemött av exempelvis din
pojkvän, kollega eller vän.
Föreställ dig nu den
personen som en liten,
liten minimänniska som
pratar med lustig Kalle
Anka-röst. Se och hör hur
personen förolämpar dig
igen — men nu är så liten
och låter som Kalle Anka.
Överdriv gärna löjligheten till det maximala,
ju löjligare desto bättre
effekt har övningen. Fortsätt i tre minuter.
— Vad som händer är att
du avdramatiserar och tar
udden av ältandet som du
bär runt på i ditt huvud.
Själva händelsen i sig
existerar ju inte, utan bara
själva minnet av den, säger
Stefan Pettersson.

X
X
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Avdramatisera
den jobbiga
situationen

Ro dina mål i hamn

Förverkliga drömmen om New York!
DU VILL: Ha något men vet inte
hur du ska få det.
TESTA: Visualiseringstekniken.
Sätt dig på en plats där du kan
vara ostörd. Slut ögonen och
föreställ dig något som du verkligen, verkligen vill ha. Kanske är det
mer pengar, en resa till New York
eller något litet som att killen på
jobbet ska upptäcka din existens.
När du skapat en mental bild av
det du önskar dig är det dags att
framkalla känslan som bilden ger

X
X

Varför
satsa på
mental
träning?
— Att vara mentalt
fit handlar om att
må bra och kunna
styra sitt sinnestillstånd. Lycka och
självkänsla är inte
egenskaper, utan
färdigheter som alla
kan öva upp.
— Ju mer du
tränar på lycka,
desto lyckligare blir
du. Ju mer du
tränar på självförtroende, desto
säkrare känner du
dig, säger mentala
tränaren Stefan
Pettersson till Sofis
mode.
Kör tio minuters mental workout om dagen och lär dig att
leva i nuet. Foto: JUPITER IMAGES

Foto: AP

dig. Hur mår du, vad känner du när
du tittar på din mentala bild? Håll
kvar bilden i ditt synfält tills både
känslan och bilden blivit en enda
mental upplevelse.
Sitt stilla med den känslan under
tre minuter och försök få tillbaka
fokus om tankarna börjar vandra.
Genom denna starka visualisering
kommer kroppen efter hand att
uppfatta tankarna som sanningar
och undermedvetet jobba mot att
förvekliga dina mål.

X

Snurra bort
din nervositet
DU ÄR: Nervös.
Testa: Snurrövningen.
Tänk på en situation som brukar
göra dig nervös — till exempel att
prata inför folk.
Notera var i kroppen nervositeten
börjar och var den känns som
mest. Är det i benen? Armarna?
Magen? Bröstet?
När du upptäckt var din nervositet
känns, notera hur känslan rör sig.
Använd handen och ta tag i känslan där.
Lyft ut den ur kroppen, vänd upp och ner
på den och stoppa in den igen. När du nu
vet åt vilket håll känslan snurrar, snurra
den åt andra hållet i stället. Den här
övningen kan låta lite flummig, men det
spelar ingen roll — den fungerar!
— När du medvetet snurrar känslan åt
andra hållet och samtidigt tänker på det
som tidigare gjorde dig nervös, kan du
helt enkelt inte vara nervös längre.
Hjärnan kodar om det inlärda och
tar bort nervositeten. Uppstår den
trots det igen gör du bara om proceduren, säger Stefan Pettersson.

X
X
X

Sätt snurr på din känslor!
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