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STÄRKA LUGN-OCH-RO-SYSTEMET

GRAVES OCH HJÄRNAN
Hjärnan har väldigt många mottagare för sköldkörtelhormoner. Hormonerna gör
så att vårt känslocentrum i hjärnan är extra känsligt för stresshormoner som
adrenalin och kortisol. Det här blir en ond cirkel där stressresponsen stärks och
vårt lugn-och-rosystem blir svagare.  
 
Inte konstigt att vi blir trötta, får hjärndimma, ljudkänsliga, inte tål stress med
mera - vi är ju i konstant fly-och-fäktarespons! Ungefär en tredjedel av alla som har
Graves (även med normaliserade hormonnivåer) får bestånde symtom från
hjärnan. Vi känner oss utbrända. 
 
  

Här föreslås andningsövningar, meditation och mindfulness som en del av lösningen
och det har hjälpt många med liknande symtom.  På www.fysiomedia.se/graves
finns tips på annat som är bra för att aktivera lugn-och-ro-systemet.  
 
 
 
 

HUR GÖR JAG?
 
Hitta ett lugnt ställe där du inte kan bli störd, och gör detta till din meditationsplats.
Avsätt 10-45 minuter varje dag till din meditation. Bestäm en tid som passar in i ditt
liv men då du inte brukar vara för trött. Följ veckans övningar och meditationer och
använd kalendern för att fylla i vad du gjort varje dag.  Nu börjar vi
meditationsutmaningen. Välkommen! 
 
 
 



VECKA 1: 
ANDNING

TANKAR INFÖR KURSEN JAG ÄR TACKSAM FÖR

MEDITATION: MEDVETEN ANDNING

ÖVNING: LÄR KÄNNA DIN ANDNING

Om du aldrig tidigare har uppmärksammat din andning så bör du komplettera din
meditation med följande andningsövning som tränar upp din medvetenhet om
andningen. Den är också är en bra avslappningsövning för ett stressat sinne. 
 
Lägg dig på bekvämt på rygg. Dra upp dina knän så att dina fötter vilar bekvämt
mot underlaget. Placera sen den ena din hand på bröstkorgen och den andra över
naveln. Andas genom näsan och observera att dina andetag skall vara tysta. När
du ligger där och andas, låt handen på bröstkorgen ska vara helt stilla medan
endast den över naveln rör sig upp och ner i takt med din andning. Ägna några
minuter för att lära känna hur andningen känns inom dig. 

1. Sätt dig bekvämt och stäng ögonen. 
2. Bli uppmärksam på din andning och fokusera på hur den känns. 
3. När du märker att du börjat tänka på något annat, notera det utan att engagera
dig i tanken och börja försiktigt koncentrera dig på din andning igen. 
4. Viktigt att du för tillbaka uppmärksamheten på andningen UTAN att döma dig
själv. Meditation handlar inte om att sluta tänka eller att hjärnan ska bli helt
blank. Det handlar om att upptäcka var dina tankar tar vägen. 



VECKA 2: 
KROPPSSCANNING

JAG SLÄPPER TAGET OM 
OCH ISTÄLLET VILL JAG

JAG ÄR TACKSAM FÖR

MEDITATION: KROPSSCANNING

ÖVNING: KROPPSMEDVETENHET

Lägg dig bekvämt på rygg och slappna av. Börja sedan nedifrån genom att spänna
dina fötter så hårt du kan 5 sekunder. Slappna sedan av fötterna och känn hur de
känns i 5 sekunder. Du ska inte bedöma känslan utan endast observera hur
fötterna känns. Fortsätt sedan på samma sätt med vaderna, låren, bäckenet, bål,
bröstkorg, axlar, överarmar, underarmar, händer, nacke och sist huvud och
ansikte. Spänn sedan hela kroppen 5 sekunder och slappna av och känn in hela
kroppen i 5 sekunder. Till en början kanske du inte känner så mycket, men med lite
träning så kommer du snabbt få en ökad medvetenhet om kroppen under övning
och till vardags. 

Ta några andetag och fokusera sinnet genom andningen. Försök sedan att känna
in kroppen och de förnimmelser som pågår. Börja med skalpen, gå vidare till
ansiktet. Från skallen fortsätter du ner längst ena armen via axel, överarm,
underarm och ner till hand och fingrar. Sen den andra armen. Fortsätt med hals,
bröstkorg och mage. Gå sedan över till nacke, övre ryggen och ländrygg. Fortsätt
sedan nedåt med bäckenet, ena benet från låret ner till tårna och sen det andra
benet. Fortsätt genom att göra samma sak från tå till topp.  



VECKA 3: 
LOVING KINDNESS

MÄNNISKOR SOM GÖR 
MIG GLAD

JAG ÄR TACKSAM FÖR

MEDITATION: METTA ELLER LOVING KINDNESS

Börja med att fokusera dig genom att bli medveten om din andning. 
 
Försök sen att framkalla välvilja och medkänsla för dig själv. Observera att det
inte ska vara fastklängande vid jaget (tex vilken fin bil jag har) eller självkärlek (jag
är så himla bra). det handlar om att utveckla en icke dömande välvilja och
medkänsla där allt är tillåtet, fina som mindre vackra kvaliteér. När du under ett
tag utvecklat välvilja emot dig själv så riktar du uppmärksamheten till en vän. Ta
den första som dyker upp och utveckla välvilja och medkänsla för denna person.
När du gjort det en stund så fortsätter du med en neutral person, vilket kan vara
en granne, kollega eller någon du sett på bussen. Det ska vara en person utan
djupare anknytning för dig. Utveckla sedan välvilja och medkänsla för denna
person. Efter en stund så går du vidare till någon som du har svårt för just nu. Det
kan vara en “fiende”, någon som gjort dig illa eller någon som du tycker illa om.
Försök nu se förbi detta och utveckla välvilja och medkänsla för denna person.  
 
När du praktiserat välvilja för dig själv, en vän, en neutral person och en ovän så
försöker du utveckla välvilja för er alla i lika stor utsträckning. Därifrån så
försöker du expandera den krets av personer och varelser som du känner välvilja
och medkänsla för tills du kanske till och med innefattar alla varelser på jorden. 



VECKA 4: 
BARA SITTA

UNDER KURSEN HAR  
JAG UPPTÄCKT

JAG ÄR TACKSAM FÖR

MEDITATION: JUST SITTING

När du ska praktisera just sitting så kommer du ha vinning av att ha fokuserat
sinnet via meditation över andningen och ökat din förmåga att känna in känslor
och tolka signaler från  kroppen via meditation med kroppen som
meditationsobjekt.  
 
Vid just sitting så sätter du dig först i din sittställning och känner in kroppen och
hur du mår. Efter det så sitter du bara där. Till en början så kan det hjälpa att
observera tankeflödet och eventuella känslor som kommer och går. Hemligheten
är att inte “åka med” dessa tankar och känslor utan att observera dem. Utifrån
detta så stärker du ditt “observerande jag” och lär känna ditt sinne. 
 
Sök sedan det tomrum som finns mellan tankar och känslor och försök successivt
stanna där längre och längre tid. Om vi i meditation tränar oss på detta så kommer
vi alltmer uppleva det i vår vardag som mindfullnes. 
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BREAKFAST LUNCH SNACKS DINNER

28 dagars meditation

FYLL I HUR LÄNGE DU MEDITERAT OCH VILKEN TYP AV ÖVNING
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