
När vi startar dagen sakta, tar in vår kropp, låter sinnet

mötas av goda nyheter, vackra inspirerande ord börjar

kroppen sakta att koppla ihop sig med hjärta och sinne.

Den inre kommunikationen, den tysta kommunikationen

börjar, det tysta språket är ett medvetet språk som är helt

uppkopplat till det stora alltet och som har en intelligens

som vi inte ens förstår början på.

De flesta av oss vet inte hur kroppens olika funktioner

fungerar, vad det är som händer varje dag som gör att din

kropp kan vakna, känna och omskapa din kropp varje dag.

Vi är helt upptagna av vad hjärnan - egot har att säga och

sedan undrar vi varför vi mår dåligt....
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Tillåt kroppen att göra sitt jobb, det sättet som du kan

uppmuntra kroppen att göra sitt arbete är genom att

du stillar dig - bidra till kroppens arbetsmiljö, genom

att ta ansvar för att göra övningar som lugnar stress

och oro.

Prata till kroppen

 Övningar

 

Varför känns det så här? 

Vad vill du säga?
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Prata med din kropp:

Jag hör dig.

Jag ser dig. 

Jag älskar dig.. 

Jag är ledsen att du har det jobbigt.

Jag finns här och jag är redo att vara den sunda.

föräldern som du alltid har saknat.

Jag är redo att skapa förutsättningar så du äntligen kan

blomstra.

Jag är redo att bejaka dina behov och lägga energi och

tid på att hjälpa dig att höja din energi så du kan koppla

ihop dig med hjärtat lättare och fortare i framtiden.
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Lukta på tvål

Sköljmedel

Naturen som blad, träd, gräs mm

Uppmuntra klienten att pröva olika ljud som väcker och som

skapar kontakt med att höra kroppen.

Sång, hummande, brummande är ett enkelt sätt att aktivera

kontakt med kroppen.

Vilket material får klienten att få igenkänning av trygghet?

Visa klienten hur man mjukt går igenom sina egna fingrar ett

efter ett, väck huden och känseln.

Väck kroppen genom arom

Väck kroppen genom ljud

Väck kroppen genom känsel
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Kom ihåg små rörelser har också stor effekt, så om du har en

klient som känns "stängd" kan små rörelser som att röra på

armarna, höja och sänka, vrida på kroppen en liten stund väcka

delar av kroppen som kopplar ihop med liv.

Det finns verkligen olika nivåer på andningsövningar, börja

smått men medvetet. Upprepa varje gång ni ses. 

Väck kroppen genom dans - rörelse

Väck kroppen genom andning
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Kroppen ger alltid svar när vi pratar med den, att skriva ett brev

är ett enkelt och rakt sätt att få kontakt.

 

Genom att sakta - sakta titta igenom rummet som ni sitter i

samtidigt som ni fokuserar på långsam utandning är ett väldigt

skönt sätt för kroppen att få ta sin plats.

Väck kroppen genom att skriva brev till

kroppen

Väck kroppen genom att orientera sig 

Det lugnar - det orienterar - vi vet var vi är och vi kan börja känna

trygghet i kroppen.
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Hitta tillfället när klienten kände sig helt trygg

och sedd.

Be klienten beskriva så mycket som möjligt när klienten har hittat sin

trygga punkt i livet. 

Lukter, smaker, färger, kläder, omgivning, väder, ja allt. 

Be klienten beskriva hur hen känner sig i sin kropp, var någonstans

sitter tryggheten i kroppen?

Finns den någonstans mer än någon annan stans?

Vad i det här ögonblicket kan vi ta med oss in i vardagen idag som

skulle hjälpa kroppens språk?
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Skriv ner dina egna reflektioner kring det du precis
har gått igenom ovan.
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Små löften för att börja leva med kroppsbaserat
ledarskap

Idag ska jag fokusera på att stilla mig själv så jag kan väcka min
kropp och ge din möjlighet att koppla ihop sig med hjärta och
sinne på morgonen
Mitt dagliga löfte till mig själv är att skifta mitt mönster när
 jag....

Jag är tacksam för

När jag ändrar                                  kommer jag att uppleva

Jag har mitt framtida jag som jag så gärna vill möta  där jag är
helt trygg i min kropp och jag kan börja möta den personen
idag genom att 

Jag är tacksam för

Morgon reflektion
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Små löften för att börja leva med en kropp som har
kontakt med mig och jag med kroppen.

När jag fokuserade på 
och höll mitt löfte till mig själv kände jag 

Mitt framsteg idag var att jag lade märke till

Idag har jag lärt mig att 

Den här kunskapen kommer jag att använda för att  

Jag är tacksam för

Kvälls reflektion


