
Ett dokument från ALLINMIND.COM 

 
MER ENERGI OCH GLÄDJE I LIVET. 
 
Med vilken gnista lever du ditt liv idag?  
Ta hand om dig och dina unika resurser du bär inom dig. Lär känna dig själv och 
bli din allra bästa vän. Våga leva det liv du inom dig kanske drömmer om. Att 
våga ger dig dessutom mod. Alla behöver vi hitta det vi glöder för i livet.  
Vad är viktigt för just dig?  
Det här är frågor vars svar kan ge dig viktiga ledtrådar till ny inre energi. Så 
lyssna mer till ditt inre. Hör också din kropps signaler om längtan efter vila och 
återhämtning. Världen snurrar kanske med ett väldigt tempo omkring dig. Ett 
tempo som kanske fångar och förblindar dig. Hög fart har just den förmågan – att 
fånga och göra så man missar väsentligheterna i livet. För att få förnyad energi 
behöver du få vila men också ladda mentalt. Här nedan finner du min lista med 
de bästa råden för att få mer energi och glädje i din vardag. 
 
 
10 EFFEKTIVA ENERGIHÖJARE 
 
1. Unna dig att göra saker du njuter av och som du tycker är roliga 
 
2. Rör på dig regelbundet. Mindre viktigt VAD du gör än ATT du gör det. Motion 
frigör massor av energi. 
 
3. Hitta dina egna platser för avkoppling. Kanske är det en hörna hemma som 
blir en särskild viloplats eller ett ställe i skogen. Nyckeln här är att skapa en plats 
som du själv förknippar med vila. Sedan sker något magiskt. Den plats du njuter 
av att vara på fyller du automatiskt med en positiv energi – en energi som ger dig 
än mer tillbaka för varje nytt besök. 
 
4. Skratta och le oftare. Skratt och glädje stärker och ger en oerhörd kraft. 
 
5. Bemöt andra med ett öppet och glatt sinne. Om du tror människor om gott 
möts du av värme och glädje medan misstro stjäl energi. 
 
6. Tid för dig själv är guld värt och ger dig möjlighet till reflektion. Det ger dig 
även möjlighet att få distans till problem och gör dem mindre hotfulla. 
 
7. Umgås med personer som du trivs med och som ger dig positiva impulser. Det 
är ett bra sätt att tanka energi på. 
 
8. Skapa alltid ett mentalt avslut i allt du gör. Skriv gärna en lista på sådant som 
du skall göra dagen efter. Då kan hjärnan släppa taget om grubblerierna så att 
du kan vara närvarande här och nu. 
 
9. Optimera din sömn genom att skapa bättre förutsättningar för just - en god 
sömn. 
 
10. Sist men inte minst. Du får ut vad du stoppar in…. Förändra din kost och du 
vinner massor av energi som dessutom ger en längre brinntid. Förenklat gäller att 
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drastiskt minska på socker och snabba kolhydrater och istället styra över mot 
mer av …  
Ja vad du väljer för väg är personligt men oavsett vad du väljer för kostinriktning 
så är ALLA överens om att socker och snabba kolhydrater är helt fel kost för ett 
gott liv. 
 
 
LADDA GENOM SÖMN! 
 
En riktigt god natts sömn är helt gratis energi! Denna energi får du möjlighet att 
ta emot varje dag i hela ditt liv! Forskning visar att dålig sömn och utbrändhet är 
starkt förknippade – därför är det extra viktigt att finna en väg till bättre sömn.  
Inför nattens sömn, börja varva ned så kroppen hinner ställa om från aktivitet till 
behaglig vila. Se över sovrummet. Handen på hjärtat - är det en vilsam plats för 
sömn? Om inte, rensa ut det som inte hör dit och tag bort det som du misstänker 
kan störa din insomning /sömn. Undvik t ex att ha arbetsmaterial vid sängen – 
det påminner dig om jobbet och har tankarna hamnat där så kan det vara svårt 
att hitta lugn och ro för en härlig natts sömn. Anpassa också gärna belysning och 
prioritera att gå ned i tempo inför sängdags.  
 
För många är det extra vilsamt att lyssna på avslappnande musik eller naturljud 
så testa gärna det du med. Ljud påverkar dig mer än du kan ana – unna dig 
därför denna extra hjälp med mjuka ljud i bakgrunden …  
 
Är det svårt att få tankarna att lugna sig så finns många bra sätt att hantera det. 
Ett enkelt sätt att varva ner och samtidigt slippa oroande tankar som stör din 
insomning är att räkna bakläges från hundra ner mot ett men inte som vanligt 
utan i steg om tre, dvs100…97…94…91… osv. Detta ger dig en chans att släppa 
oro och störande moment i din omgivning så pass att du blir sömnigare och 
lättare somnar. Njut av en god natts sömn! 
 
 
 
Slutligen – ett av mina favoritcitat 
 
"Du behöver inte släcka någon annans eld för att din skall 
brinna " 
 


