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3a. En medveten andningsövning 

Time Talare Text 
0:04 HP Så Mary,  en  av  de  saker  som  du  har  delat  med  mig  är  hur ångest 

kring  hur    ärret  ser  ut  och  känslor  av  självmedvetande,  kan  ibland 
vara så  intensiv  att  det  hindrar    dig  från att  göra  de    saker  du  bryr 
dig  om. Att    det verkligen kan  ha en  inverkan på  dig  att  kunna   göra 
den  normala dagliga  typ av saker du  annars skulle göra. Och  så  en  
av  de  saker  jag  undrar  om  du skulle vara villig att prova nu är en 
enkel praktisk teknik som kallas mindfulness,  som  kan  vara  en   av   
de  mest  användbara metoder  för  att  hjälpa  oss att "un-hook"  från  
alla  svåra  tankar  och  känslor, för att    göra  plats  för dem när  de  
dyker  upp. Men  att  känna  sig mer kunna    ta  aktiva  steg mot de 
saker du  bryr  dig  om,  som  att gå och dansa,    umgås  med  ditt    
barnbarn. Så hur låter det? 

1:07 Mary Bra. 
 HP Så vi  tittar  verkligen på  dig  med  ett  antal  övningar  som  du har   

fått  med  dig,  så  att  när  du  gör några ändringar,  du  inte  gör  det 
ensam; du har fått några hjälpsamma övningar tillsammans med dig. 

1:23 HP  Så   den  övning  vi  ska  göra nu  kallas  mindfulness. Och vi kommer  
verkligen att  titta på att öka medvetenheten om din andning    och till dina 
sinnen,  till  exempel  vad  du  kan känna i dina händer, liksom andra  sinnen. 
Och  detta  är  en  av  de  mest  användbara saker vi kan  göra när vi 
känner oss riktigt oroliga. Det är ett sätt att bara sakta ner, att märka, och 
att bredda vår medvetenhet  till  vår  kropp,  inte    bara alla    saker  som  
händer  här  uppe,  alla saker som du känner. 

2:03 HP Så är  du  okej att  prova  det  här? Vi  ska    bara  göra  en  övning  på    
ungefär  en  minut 

 Mary OK 
 HP Så det  första  jag  skulle säga är    det    ofta    verkligen  användbart    

sitta avslappnat  så  att du  kan  låta  din  kropp att vara  avslappnad. 
Men allt jag säger det bara  ett  förslag  du  kan  välja att  göra  eller inte    
göra  - vad    känns  bekväm ... Och så  i  denna  övning  kommer  vi  bara    
att  märka  vår  andning  in  och  ut. Vi gör det  här tillsammans  om    ett  
ögonblick. Och  vi ska  bara  följa  andan med hjälp av våra  händer, 
föreställa sig,  nästan  som  när vi  andas in, händerna  öppnar sig  som    
lungorna, och när  vi  andas  ut,  försiktigt  stänga. Du  kan  tänka  på  
dem  som lungor eller  du kan tänka  på  dem som blommor  som öppnar 
och stänger sig. Och  när vi  gör detta   bara  vara  medvetna  om  alla 
sinnen,    förnimmelser    i  handen och i   kroppen,  OK? [3:11]  Så  om  vi  
börjar  med  att andas  in,  och  sedan  andas  ut. Och att  göra  det,  
bara  verkligen märker  hur    det känns    i  handen.   Förnimmelser  kan  
vara  desamma,  eller  de  kan  förändras från ögonblick  till  ögonblick. 
Försiktigt efter  andan  som  det  kommer  in  i  kroppen  i  sin  egen  
takt. Och  som  luften  lämnar  din  kropp... Jag ska bjuda in  dig  nu  att    
bara  fortsätta  att göra exakt vad  du  gör,    men  du  kan  göra  detta  
'hands-free'  också,  så  att du  kanbara låta  händerna  bara  bosätta  
sig  i  knät.   Nu  märker  bara nästa  andetag    kommer  coming  in Att  
vara  medveten  om alla  förnimmelser    när  du andas ut ....  Ok, vi ska  
bara  pausa  där. 

 




