Søndag morgen

Søndag eftermiddag

Sho ga nai-strategien

Musashi-strategien

Trivselsstrategi til at tilgive og give slip
Denne strategi er en japansk metode til at give slip, glemme
og blive glad igen. Når begge parter eller alle involverede har
sagt ”sho ga nai” i forbindelse med en afsluttet konflikt eller en
ubehagelig oplevelse, så betyder det, at det emne aldrig mere
må omtales, og alle parter nu hver især fokuserer på at give
slip, tilgive, glemme og blive glade igen. “Sho ga nai” betyder
noget i retning af, at “fra nu af er dette emne helligt, og hvis
det bringes op igen, så er det dybt æreskrænkende for mig,
hele min familie og alle mine forfædre”. Det er altså en nyttig
strategi, som ikke handler om at fortrænge, men som kan bruges til at komme videre, når det er tid til at lægge noget bag sig.

TIP TIL AT SLIPPE INDRE STRESS

Afspænd ryggen og lænden i 2 x 3 min.
En effektiv måde til at løsne lidt op for indre stress og spænding i kroppen er at ligge på siden i sengen og få en anden
person til at massere hele den ene side af ryggen tæt på
rygsøjlen. Brug tommelfingrene og begynd og slut ved området omkring binyrerne og nyrerne. Det ligger fra ca. 5 cm
under midten af ryggen og ca. 5 – 7 cm ned. Hvis du er meget
stresset eller i battlemind, vil du opdage, at et område på
størrelse med en stor appelsin er helt låst og spændt. Det er
en af de fysiske tegn på stress i kroppen. Læg dig over på den
anden side og gentag. Giv derefter den person, der hjalp dig
samme omgang.

Søndag formiddag

Teknik til at øge din smertetærskel
Træn dit smerteåndedræt
I kung fu træner man forskellige åndedrætsteknikker til at
kunne kontrollere forskellige former for smerte. Det langsomme dybe åndedræt igennem næsen, hvor vejret trækkes
helt ned i maven under navlen er altid grundåndedrættet til
kontrol og beherskelse. Men når smerten er særlig høj, trækker
du vejret langsomt ind gennem munden, imens du strammer
læberne, som om du trækker vejret igennem et tykt sugerør
eller taget et sug af en cigaret. Her skal åndedrættet også helt
ned i maven under navlen. Træn de 2 smerteåndedræt, når du
får massage, når du træner hårdt eller slår dig.

Trivselsstrategi til at tackle tomhed
I Sverige har man udtrykket ”søndagsangst”, der er en tilstand
af smådepressiv tomhed og rastløshed, der kan ramme én,
når man kommer helt ned i gear. Det er i den tilstand, man kan
komme ind i de dybe refleksioner om, hvorvidt man har det
rigtige job, er havnet på den rigtige hylde i livet, er sammen med
den rigtige partner, skal have flere børn eller bor i det rigtige
land.

HENRIK KROGH

FRA BATTLEMIND
TIL SAFEMIND
Sådan får du en god weekend efter
en hård og travl arbejdsuge

Det er denne tilstand af tomhed og kedsomhed, der opstår i
kroppen og sindet, når du fundamentalt skifter fra det 4. gear til
det 3. gear. F.eks. i ferien, i weekenden, hvis du bliver arbejdsløs eller går på pension. Her er du helt skiftet fra battlemind til
safemind, og i den proces er det sværeste gear at indtage det
3. gear: Nærvær og nydelse.

Fra fortrængning til fordøjelse og forløsning

Det er her, du får tiden til at hvile ud, huske og fordøje det, som
er sket siden sidst. Men det er også her, at f.eks. soldater, der
har været i krig og brandfolk, som var med den 11. september i
New York, for deres indre øre, hører de værste lyde, de har hørt,
og for deres indre øje ser de værste ting, de har set. Det samme
sker for dig, når du skal have dit nærvær tilbage efter en hård
periode i dit liv. Her kan man igen lære meget af samurailegenden Musashi, der allerede for 400 år siden vidste, at vejen til
at blive langtidsfrisk både til hverdag og fest ikke er at blive
ved med at fortrænge det, som er sket, men gradvist at kunne
fordøje og forløse det, man har oplevet, når man er stærk nok
til det.

Start på noget brugbart, sjovt og svært

Da Musashi var på vej hjem fra sin tids mest blodige slag, mødte
han tomheden, men han mødte også en ”Sumi-e”-maler, der gav
ham lysten til at male, da han kunne se, at det både var brugbart
til at fordøje og forløse de voldsomme oplevelser fra slagmarken
- og desuden var sjovt og svært. Du kan holde den indre uro og
frygten i ro ved at starte på noget, du har lyst til at lære, som er
både brugbart til at fordøje, de oplevelser, du har haft, og som
også er sjovt og svært. F.eks. spille guitar, skrive dagbog eller
lære at male. Det giver desuden nogle kæmpestore dopaminsus, når det lykkes for dig, og da du konstant udfordres, får du
også en ret klar fornemmelse af, hvor tolerant du er i øjeblikket.
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Hverdagsguide med tips, tricks og
trivselsstrategier til krig, krise og
kærlighed.
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Stay Sharp

Fredag middag på job

Fredag eftermiddag hjemme

Lørdag morgen i sengen

Erkend din tilstand og tag ansvar for den

Smid ‘trivselskortet’ og smid ‘træthedskortet’ ud

Sigt efter dobbeltlykken

Trivselsstrategi før du får fri

Har du travlt? Er du stresset? Eller er du i tilstanden battlemind?
Hvor meget af din tilstand skyldes dit arbejdsliv, og hvor meget
stammer fra dit privatliv? Hvor længe har du været oppe i de
højeste gear? Henriks vigtigste pointe i det nye foredrag “Fra
battle mind til safemind” er netop, at du lærer at kende forskel
på de 3 tilstande: travlhed, stress og traume. Du får vigtig viden
og effektive værktøjer, der kan sikre, at du kan skifte imellem
disse tilstande og finde vejen tilbage til velvære og overskud.
Teknik til impuls- og selvkontrol
Brug tyrens åndedræt
Gør dig lang i nakken, imens du trækker vejret meget dybt ind
gennem næsen og helt ned i maven. Fyld så brystkassen med
luft og hold vejret i 3 – 5 sekunder.

Fredag eftermiddag ude

Trivselsstrategi på vej hjem og i supermarkedet
Saml på de positive overraskelser

Når du er meget stresset eller i battlemind, så føles overraskelser ofte som chok og bliver til noget negativt og ubehageligt.
Brug derfor din vilje og bevidsthed til at samle på de positive
overraskelser. Du kan f.eks. fokusere på de rare medtrafikanter,
den søde ældre dame ved mælkedisken i supermarkedet og
de små velopdragne børn i det offentlige rum.
Teknik til at øge din indre glæde
Træn dit trivselsåndedræt
Negative overraskelser og chok sætter spor i din krop, som bl.a.
kan aflæses af en kropsterapeut. Man kan f.eks se sporerne på
den måde, dine øjne bevæger sig på, den måde du trækker vejret på og på niveauet af den indre glæde og energi, som din
krop udstråler. Du kan øge din indre glæde ved at træne dit
trivselsåndedræt, hver gang du bliver positivt overrasket. Træk
vejret langsomt ind gennem munden, så du i slow motion trækker vejret helt ind på den måde du naturligt vil gøre, når du får
en rigtig god nyhed.

TIP TIL EN EKSTRA GOD NATTESØVN:

Hør en godnat sang for voksne
Ved at høre en smuk ballade, vil du også producere
safemind-stoffer, før du skal sove.

Trivselsstrategi når du kommer hjem

Endelig efter en lang hård arbejdsuge mødes parret i entréen
derhjemme. Hun kigger udmattet på ham, og siger: ”Jeg er
helt ødelagt af træthed”. Han øger indsatsen: ”Jeg er ved at
brække mig af træthed”. Hun trumfer: ”Jeg har næsten ikke
sovet i nat”. Han tager stikket hjem med: ”Jeg har feber”. Så
afskaf ‘træthedskortet’ og vedtag, at alle er ‘grundtrætte’, når
ingen siger noget. Indfør beskyttelseskortet ‘destruktiv træt’ og
smid ‘trivselskortet’, når du har overskud.

Fredag aften

Trivselsstrategi til at give indre ro
Giv eller få en 15 min. kvalitetskæler

Ved at kæle for en hund i mere end 15 min. øger du safemindstoffet oxytocin i dit blod, hvilket sænker din puls og dit blodtryk
og gør dig afslappet. Oxytocin sænker stresshormonet kortisol og øger indirekte safemind-stoffet serotonin. Du øger også
safemind-stofferne, hvis du selv bliver nusset i håret, kælet for
eller hvis du kæler og nusser din partner eller dine børn. Så
kæl eller nus til “Disney Sjov”, “X-factor” eller “Vild med dans”.

Trivselsstrategi til et godt parforhold
På kinesisk findes der et tegn for ”dobbelt lykke”. Men hvordan
finder man det, som gør begge parter lykkelige, når han vil elske at ligge i sengen hele dagen med hende, og hun vil elske at komme ud og opleve noget i verden med ham? Når du
overrasker din partner og børn positivt, så både dine og deres
øjne lyser fredfyldt af glæde, får I alle et lykkesus via hjernens
såkaldte ”serotonin pathway”.

TIP TIL ET GODT PARFORHOLD:

Bevar barrøvsbalancen
Trivslen i et parforhold skrider gradvis i de perioder, hvor han i
fritiden har for meget bar røv, og hun har for lidt. Samt hvis de
sjældent har det samtidigt.

Lørdag eftermiddag hjemme
Trivselsstrategi til at komme ned i gear
Gå 5 - 10 km luksusmarch

Den mest sikre måde til at få din krop ét gear ned er at gå en
lang tur i 4. gear. Dvs. at du skal gå som om, du har lidt travlt.
Luksusmarch betyder, at du skal gå denne tur for at være rigtig
god ved dig selv. Træk hele tiden vejret ind gennem næsen,
smil til de søde og rare folk, du møder og sæt dig på en bænk
i solen en gang imellem. Sol øger produktionen af serotonin og
smil øger oxytocinniveauet.

Lørdag aften til fest

Teknik til at øge din indre styrke
To hunde - klar til kvalitetskæler
Foto: Ida Wang

Teknik til at øge din indre ro
Træn dit tryghedsåndedræt
Du kan øge din indre ro ved at træne dit tryghedsåndedræt
gennem munden, når du befinder dig i en tryg situation med din
familie, venner eller kæledyr. Læg mærke til, at en hund netop
selv trækker vejret dybt ind gennem munden helt i bund i maven
og helt over i lænden, når den er helt tryg og afslappet.

Se det halvfyldte glas, som det er
Der findes 2 slags hverdagsfundamentalister, som kan være
lige anstrengende at sidde til bords med til en fest. De som kan
se noget negativt i alt, og de som kan se noget positivt i alt.
Den legendariske samurai Musashi skrev for 400 år siden, at
gevinsten ved at stå ansigt til ansigt med døden flere gange er,
at man kan udvikle en evne til at se livet klart og præcist, som
det er, og ikke sådan som man gerne vil have, det skal være.
Dvs. evnen til at se, at det halvfyldte glas både er halv tomt og
halv fuldt - der er begrænsninger og muligheder.

