
2 minuters övningar

H j ä r t a t
Gör så här:
1. Ställ dig med fötterna höftbrett isär på en lugn plats. Slut dina ögon.
2. Ta ett djupt andetag och gör ryggen rak.
3. Lägg dina händer över hjärtat. Ta ett djupt andetag och släpp axlarna när du
andas ut.
4. Stå så här i 2 minuter. Andas i lugn takt, in genom näsan och ut genom näsan. Låt
varje andetag kännas i dig. Fokusera in på händernas värme och de lugnande
andningsrörelserna i bröstet.
- När det poppar upp tankar i huvudet, släpp taget om dem genom att fokusera
tillbaka på händerna och andningen.

Upprepa:
Varje morgon i 14 dagar. + Närhelst du behöver landa i stunden och sig själv.
Du tränar:
Närvaro i stunden. Förmågan att vara närvarande i sin egen kropp. Stilla sinnet och
låta tankar bara vara utan att ge dem uppmärksamhet.

Tips! Slappna av kring tiden och sätt en timer på 2 minuter. Välj en mjuk slutsignal.
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Gör så här:
1. Plocka fram en lapp och penna.
2. Tänk kort igenom din dag. Känn in hur du mår.
3. Fråga dig själv: Vad behöver jag idag? Vad vill jag påminna mig själv om
idag?
4. Skriv ner ditt spontana svar på lappen.
5. Stoppa lappen i fickan, väskan, BH-kanten.
6. Ta fram och läs din lapp flera gånger under dagen. Stick ner handen
och rör vid den för att påminna dig själv om vad där står.

Upprepa: 
Dagligen i 14 dagar.

Du tränar: 
Förmågan att stötta och hjälpa dig själv.

c.

som hjälper dig leda dig själv helhjärtat

L a p p e n



2 minuters övningar
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Gör så här:
1. Ställ dig framför en spegel där du får vara i fred.
2. Ta ögonkontakt med dig själv. Ta ett djupt andetag, in genom näsan ut genom
munnen.
3. Behåll ögonkontakt och börja le. Stort. Hjärtligt. Och mycket.
4. Låt ditt leeende sprida sig till ögonen. Känn känslorna leeendet skapar i
kroppen.
5. Säg tack till dig själv efter en minut eller två.
6. Ta med dig leendet och ge bort till någon som behöver det.

Upprepa: 
Varje morgon under 14 dagar. + Varje gång du passerar en bra spegel under
dagen.
Du tränar:
Förmågan att möta dig själv med omtanke och kärlek.

Obs! Kommer det upp nedvärderande och negativa tankar om dig själv. Ta ett
djupt andetag in genom näsan och släpp taget om tanken när du andas ut genom
munnen. Upprepa tills tanken släpper taget.

S p e g e l n  

c.

som hjälper dig leda dig själv helhjärtat

När du gjort de här tre övningarna i 14 dagar:

Boka in 15 min reflektionstid med dig själv. 
Ställ dig själv de här 3 frågorna:

1) Vad har jag lärt mig?

2) Vad är annorlunda nu?

3) Hur går jag vidare härifrån?

Vill du ha hjälp med ditt nästa steg finns jag här:
lotta@lottalindskog.se


