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Jag heter Josefin Sjöström och jobbar som coach och
Återhämtningsterapeut. Jag är också utbildad till

yogalärare. I denna workbook får du ta del av mina 7
nycklar till ett stressfritt liv och du får också frågor att

reflektera över samt en övning. Allt för att du ska
kunna börja hitta din väg ur stressen och istället börja

bygga det liv du verkligen vill leva!

VÄLKOMMEN



Detta är sju övergripande koncept som hjälper dig att
minska stressen i ditt liv. De är inte tänkta att göra en och

en eller att göras i en viss ordning. Istället behöver du
integrera dem och föra in dem i ditt liv över tid. Då når du

också ett långsiktigt resultat!

7 NYCKLAR TILL ETT
STRESSFRITT LIV



Hitta acceptans

Hitta acceptans i din tillvaro och
börja agera utifrån hur saker
verkligen är, inte hur du vill att de ska
vara. När du släpper taget om
motståndet till det som är (och inte
går att förändra) kan du frigöra
energi för din egen läkning.

NYCKEL 1

Förstå nervsystemet

Stress och utmattning påverkar
kroppen på ett fysiskt sätt. Att lära
dig reglera ditt nervsystem blir då
avgörande för att du ska kunna lugna
även din kropp och ditt sinne.

Om du varit stressad länge behöver
du lära ditt nervsystem att hitta
tillbaka till avslappning.

NYCKEL 2



Hitta orsaken bakom
orsaken
När du förstår var din stress
egentligen kommer ifrån kan du börja
agera på ett sätt som tar dig framåt
på ett positivt sätt.

Om du upplever stress över tid även
under lugna perioder har du en inre
stress. För att förstå var den kommer
ifrån behöver du vända dig inåt.

NYCKEL 3

När du kommer i kontakt med din
kropp kan du börja lyssna på och
följa din kropps signaler, vilket är helt
avgörande för att du ska kunna må
bättre. 

NYCKEL 4

Flutta fokus ner i
kroppen



Hitta de saker som ger DIG lugn och
återhämtning. Bara för att en sak
fungerat för någon annan betyder
det inte att du kommer att uppnå
samma resultat. Olika saker fungerar
för olika personer. Du behöver hitta
ditt sätt att slappna av både mentalt
och fysiskt.

NYCKEL 5

Lyssna på dig själv

När vi är stressade över lång tid är
det vanligt att vi utvecklar strategier
och tankesätt som gynnar den
stressiga livsstilen samtidigt som vi
anpassar oss efter allt och alla. 

Här kan det bli viktigt att börja stärka
din självkänsla, sätta gränser och
säga nej till saker du inte mår bra av.

NYCKEL 6

Bygg DIN
verktygslåda



Kom i kontakt med
din intuition
Vi människor är intuitiva och
kännande varelser. Ibland tar vi beslut
utifrån våra tankar eller känslor, men
det blir inte alltid rationellt.
Intuitionen är din inre visdom som
kommer att hjälpa dig att ta bra
beslut för dig själv.

Lär dig att känna hur din intuition
talar till dig och följ den, så kommer
du bjuda in ett helt annat flöde i livet!

NYCKEL 7

Använd dessa nycklar över tid, så får du
också ett långsiktigt hållbart resultat!



Det kan kännas överväldigande med
all denna information, men lugn,
tanken är inte att du ska göra allt på
en gång. Då kommer du inte att
uppnå ett positivt resultat.

Om du har för höga ambitioner eller
tänker för stort är det lätt att det blir
för mycket. Risken är då stor att det
blir till en prestation, vilket i sin tur gör
att det inte blir gjort. Det kan göra
att du tappar hoppet eller i värsta
fall känner dig misslyckad.

Därför är det alltid viktigt att börja
smått. En bra start är att checka in
med dig själv en gång i veckan.
Använd gärna reflektionsfrågorna på
nästa sida för att fundera över vad du
kan göra för dig själv under den
kommande veckan. 

Det kan vara något så litet som att ta
tre djupa andetag en gång om
dagen, möta din egen blick i spegeln
eller dricka ett glas vatten innan
frukost varje morgon. 

Om du är helt ärlig med dig själv: vad
vet du att du kommer att klara?

Var kan du börja?



Vad behöver du mer av den
kommande veckan?

Reflektionsfrågor

Vilken rutin kan du etablera för den
kommande veckan?

Kommer du att orka och hinna med
att göra det? Varför/varför inte?

Om nej, kan du göra något mindre
som du VET att du mäktar med?



Det finns massor av olika övningar att göra när du
känner dig stressad. Det som är viktigt att komma
ihåg är att det är bra att göra dessa övningar även
när det är lite lugnare i ditt liv. Det kan vara svårt att
bli lugn av en övning när det stormar som värst. Det är
lite som att fälla upp ett paraply när du när du redan
har blivit dyngsur av spöregnet och förvänta dig att
du ska bli torr. Resultatet blir sådär, eller hur?

På nästa sida hittar du en övning som hjälper till att
lugna nervsystemet. Prova gärna att göra den några
gånger för att se hur den fungerar för dig!

Övning



Lugna nervsystemet

1.

2.

3.

Gör övningen när du ligger i sängen. Till en början
ska du ha öppna ögon. Du kommer att lägga märke
till saker du ser, saker du hör och saker du känner i
din kropp.

Börja med att lägga märke till tre saker du ser. Det
kan t.ex. vara en tavla, en kudde eller ett
födelsemärke på din arm. Fortsätt genom att lägga
märke till tre saker du hör. Det kan t.ex. vara
fågelkvitter, en fläkt som låter eller dina andetag.
Lägg sedan märke till tre saker du känner. Det kan
t.ex. vara känslan av kudden mot ditt bakhuvud, en
spänning i nacken eller kyla mot ansiktet.

Lägg nu märke till två saker du ser, två saker du hör
och två saker du känner.

4. Lägg nu märke till en sar du ser, en saker du hör och
en sak du känner.

(fortsättning på nästa sida)



Lugna nervsystemet
(fortsättning)

6. Föreställ dig sedan två nya saker du ser, två nya
saker du hör och två saker du känner. Här är det
vanligt att övningen går över i en dröm - det är helt
okej att somna här!

7. Om du inte somnar, övergå slutligen till att föreställa
dig tre saker du ser, tre saker du hör och tre saker
du känner. Avsluta sedan övningen på det sätt som
känns naturligt för dig.

5. Slut ögonen och se för din inre syn det första du
kommer på hur det ser ut. Det kan t.ex. vara
handtaget till ditt kylskåp, en väns ansikte eller en
vacker blomma. Fortsätt sedan med det första du
kommer på hur det låter, t.ex. en hund som skäller.
Övergå sedan till det första du kommer på hur det
känns, t.ex. känslan av vatten som rinner över din
kropp när du duschar.
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