Receptfritt

Här presenterar vi naturläkemedel, alternativa
behandlingar och annan receptfri hjälp till självhjälp.

Receptfritt

Det tar bara några minuter att förnya energin med
mikromeditation. Du får viktiga hälsoeffekter som sänkt
blodtryck och förbättrat immunförsvar. Korta stunder
som ger så mycket!

3 minuter som kan
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sänka ditt blodtryck

M

editation och mind
fulness vet vi är bra
för hälsan. Bland
annat har Zoran
Josipovic, neuroforskare vid
universitetet i New York, stu
derat hjärnan hos buddhistiska
munkar för att undersöka hur
meditation förändrar hjärnans
funktioner. Hans och många
andras forskning har visat att
meditation kan ge hälsoeffek
ter som sänkt blodtryck och
förbättrat immunförsvaret.
Ännu vet man inte exakt hur
mycket meditation som är op
timalt för att uppnå resultat.
Men studier har visat att även
korta pauser, mikromeditation,
kan vara effektivt och leda till
bättre hälsa. Det kan ge ökad
klarhet i sinnet, större medve
tenhet om dig själv och andra,

minskad stress och ilska samt
inre frid och förståelse.
Mikromeditation tar inte
mycket av din tid och det
kan vara värt att ge det ett
försök. Det finns många för
delar att vinna.
Kroppsskanning och Met
ta Bhavana är medvetna mik
romeditationer som normalt
tar 3–5 minuter att utföra.
De är ett bra sätt att bli mer
närvarande, lindra spänning
ar eller lugna ner en frustre
rande situation. Du kanske
har det tufft på arbetet med
en motsträvig kollega eller
tonåringar hemma som har
fått dig att koka över. Gå
ifrån, hitta ett tomt mötes
rum, en toalett eller något
krypin där du får vara
i fred.
■

T
I allt fler böcker, mobilappar och filmer
I
på nätet framhålls fördelarna med mikro
P
S meditation. Dessa hjälpmedel uppmunt

rar människor att praktisera mikromedita
tion på ställen som i mataffären, på
busshållplatsen, i taxin eller vid skrivbor
det för att nämna några. Det viktiga är att
du finner ro i ditt inre. Vill du veta mer? Sök
på ”mikromeditation” eller ”micro medi
tation” på internet för många tips!
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Mikromeditationer
Kroppsskanning
• Stå stadigt och koncentre
ra dig först på fötterna.
Känn varje tå och få dem att
slappna av.
• Arbeta dig uppåt och foku
sera på varje kroppsdel var
för sig – smalbenen och
vaderna, fortsätt till låren,
höfterna, magen och bröst
korgen. Fokusera på att
slappna av i axlar, armar
och händer och hals. Slut
ligen ansiktet; slappna av i
dina läppar, käkar, näsa,
ögonlock och panna.
• Ta ett djupt andetag så det
känns i hela kroppen och
visualisera energin du
drar in i dina näs
borrar hela vägen
ner till dina lilltår.
Öppna ögonen.
Totalt bör öv
ningen ta ett par
minuter, eller lite
längre om du
behöver mer tid
på att fokusera
på varje
kroppsdel. Efter
avslutad medi
tation kom
mer du

att känna dig laddad med
energi!
Metta Bhavana = odling
av godhet
Metoden går ut på att för
söka få energi och godhet
i kroppen. Varje andetag
fyller dig av känslor och får
kärlek, förtroende och vän
lighet att växa inom dig.
• Sitt i en skön ställning och
ta några djupa andetag,
slappna av mer och mer för
varje utandning.
• Vid varje andetag tänker
du på någon du tycker om.
Fokusera på känslor av
glädje, förtroende och vän
lighet – och varför de ger
dig så mycket energi.
• Samtidigt som du andas
djupt tänker du på den eller
de relationer som du upplever
negativa. Försök att tänka på
dem som neutrala och tänk:
”Kan de bli omtyckta?”,
”Kan de ha det bra?”, ”Kan
de bli lyckliga?”
• Slutligen, tänk på alla
människor omkring dig med
godhet, förtroende och vän
lighet. Avsluta meditationen
och öppna ögonen.
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