
  

 

Hvordan kan vi forstå og mestre press og stress? 

Et høyt tempo er stressende. Prestasjons- og forventningspress aktiverer også stress.      
Påkjenninger og problemer, samt utilfredsstilte ønsker og behov, kan gi oss mye stress.  

Noe stress er bra og gjør oss sterkere, men for mye stress kan slite oss ut. Det kan også føre til 
fysiske og psykiske lidelser og redusere livskvaliteten. Det er viktig for alle å fokusere på å forstå 
og mestre våre følelser, ønsker og behov for å mestre stress og leve gode og meningsfulle liv. 

Gode råd som kan hjelpe oss alle med å redusere stress og øke livskvaliteten ☺ 

1 - Senk farten, pust rolig med magen og slapp av. Vi kan gjerne smile varmt og vennlig til     
oss selv og det som berører oss mens vi senker farten, puster rolig og kjenner at vi slapper av. 

2 - Lær deg noen metoder for å forstå og mestre dine følelser, ønsker og behov. Meditasjons-               
og refleksjonsøvelsene fra Solskinnspsykologien kan hjelpe oss veldig godt med dette. De kan 
redusere stress og øke livskvaliteten ved hjelp av visdom og kjærlighet. Solskinnskortet kan 
hjelpe oss med å løse opp i problemer og tilfredsstille gode ønsker og behov i hverdagen.  

3 - Ta pustepauser og slapp av. Vi kan meditere mens vi lar tanker og følelser komme og gå.          

4 - Prioriter og planlegg for å få kontroll. Det er bra å reflektere over hva som er våre viktigste 
problemer, ønsker og behov. Vi kan skrive ned hva vi kan gjøre for å få oversikt og kontroll. 

5 - Løs opp i stressende problemer. Refleksjonsøvelsene kan hjelpe oss godt med dette.  

6 - Fokuser på ønsker og behov i dagliglivet. Vi må gjøre noe godt for å få det godt ☺                   

7 - Avgrens deg. Vi har alle behov for avgrensning og perioder med avkobling og avslapning.    
Vi må iblant si nei til noe for å avlaste oss og skjerme oss mot press og stress. Jo mer vi går på 
akkord med våre egne behov og begrensninger, jo mer følelsesmessig stress vil vi oppleve. 

8 - Søvn og hvile er viktig. Vi må skaffe oss tid og rom til å hvile og sove uten forstyrrelser.          

9 - Gjør en ting om gangen. Vi kan ta ”pustepauser” mellom oppgaver for å slappe litt av. 

10 - Snakk med noen om det som plager deg. Medfølelse, forståelse og støtte hjelper mot alt.  

11 - Overveldes du av stress på jobb? Det er bra å reflektere over hva som stresser oss, og hva 
vi kan gjøre med det. Vi kan be om samtaler for å fokusere på dette. Vi kan gjerne si at vi ønsker 
å finne gode løsninger og gjøre arbeidet godt. Det er bra å snakke vennlig og positivt om dette. 

12 - Fordel oppgavene. Dette gjelder både på jobben og hjemme. Er det andre som kan     
utføre oppgavene som må gjøres? Kan oppgavene fordeles bedre? Sannsynligvis er svaret ja.  

13 - Senk ambisjonene hvis du må. Vi er alle gode nok og verd å være glad i akkurat som vi er. 

14 - Beveg deg. Det er bra å være fysisk aktive hver dag. Det er best hvis vi finner noe vi liker, 
og lager gode vaner ut av det. Fysisk trening, turgåing, yoga og lignende kan være svært bra. 

15 - Spis og drikk noe beroligende. Vi kan søke sunn mat og drikke som virker beroligende. 

16 - Begrens inntak av kunstig stimulans. Vi bør kanskje begrense inntaket av kaffe og være 
forsiktige med alkohol. Beroligende medikamenter bør kun brukes i samarbeid med lege. 

17 - Ta en velfortjent ferie. Vi trenger iblant flere ukers avkobling for å stresse ned. 

18 - Bruk ferien fornuftig. Det kan være bra å bryte med rutiner og hverdagsvaner iblant.          
Vi kan ta pauser fra mobiltelefon og internett, og bruke ferier til avkobling og avstressing.    

Ved varig følelsesmessig stress kan vi løse opp i dette ved å puste med magen mens vi rolig, 
varmt og vennlig søker svar på spørsmålene: -Hva kjenner og føler jeg nå? -Hvorfor føler jeg 
det? -Hva er mine ønsker og behov? -Hva kan jeg gjøre og lære av dette? (se rådene over).           
-Hvor kan jeg få hjelp og støtte? Og, til slutt: -Hva kan jeg være glad og takknemlig for? 

Psykologspesialist Andreas Aamodt ☺ 2019 ( www.solskinnspsykologi.no )  
Solskinnspsykologien har flere gode øvelser som reduserer stress ☺ 

http://www.solskinnspsykologi.no/
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