Träna hjärnan på semestern – i hängmattan!
Vårt biologiska system tror fortfarande att vi är ett samlande och jagande folk, vilket vi har
varit i den absolut största delen av vår evolutionära utveckling. Hjärnan fungerar alltså i
princip likadant idag som den gjorde när den formades för miljontals år sedan. Särskilt den
del av hjärnan som hanterar de kognitiva processerna – prefrontal cortex (PFC), vill spara
energi och är därför ganska lat. Vi visste ju inte alltid när vi skulle fälla ett byte och få mat
nästa gång, så det gällde att spara på resurserna.
Hjärnan består, i en väldigt förenklad beskrivning, också av två andra viktiga delar: det
limbiska systemet (limbus) som är vårt känslocentrum med amygdala som försätter oss i
fight-, flight- eller freeze-läge, samt stammen som reglerar våra autonoma funktioner, t.ex.
andningen och är vår scanner inåt.

En enkel modell av hjärnan kan du alltid ha med dig som en påminnelse. Din egen hand.

I dag tenderar vi att överanvända det rationella tänkandet, som har premierats i vår kultur
framför känslor och intuition. Vi jobbar på och glömmer bort att lyssna inåt på vad vi
verkligen vill och vad kroppen behöver. Det skapar stress och obalans i hjärnan som behöver
kontakt mellan alla sina delar för att fungera optimalt.
När känslorna tar över
När vi hamnar i riktigt jobbiga situationer är det som att vår känslohjärna kidnappar oss. Vi
blir som låsta och tappar intelligens och sunt förnuft när vi upplever sociala hot – efter samma
princip som rena överlevnadshot. Hotläget konsumerar oerhörda mängder energi som behöver
tas från framförallt PFC, där arbetsminnet finns och där analytiskt tänkande och kreativitet
processas. Prestationen och anpassningsförmågan försämras.

Under hot och stress tappar delarna i hjärnan kontakten med varandra.
Exempel på detta är att vi ibland gör saker i stundens hetta som vi gravt ångrar efteråt.
Skäller ut någon. Trycker på ”skicka” och iväg swischar ett ilsket mail som kanske borde ha
legat till sig en stund. Visst är det härligt att låta känslorna styra ibland och det behöver vi
absolut. Tänk bara på partyt där du tokdansar, när du blir överlycklig över en seger eller när
du älskar!
I vissa sammanhang är det ändå inte särskilt fruktbart att agera ut. På jobbet, t.ex. Då blir du
snart klassad som svår att samarbeta med – framförallt om du pyser ut negativa känslor stup
i kvarten. När det här händer är amygdala ”överhettad” och kan behöva kylas ner. Det finns
inte tillräckligt med kraft att hålla ihop alla hela hjärnan och då lägger de andra delarna
tillfälligt ner sin verksamhet. Så det är ganska vanligt att vi försöker trycka undan känslorna
och inte låtsas om dem. Kan kännas OK för stunden, men nu visar forskning att de snarare
växer sig större och tar ännu mer kraft från förnuftet. Dessutom smittar de till andra, som
omedvetet uppfattar det undertryckta känsloläget.
Hur gör vi då för att balansera systemet och se till att delarna i hjärnan har kontakt med
varandra?

Koppla in PFC
Eftersom den här delen av hjärnan gärna sparar på krafterna behöver vi väcka den genom
att ta till språket. Eller det gamla beprövade knepet att räkna till 10. PFC är nämligen den
enda delen av hjärnan som förstår språk och kan räkna. Så bara att få sätta ord på det vi
känner i en tillitsfull miljö kan göra susen. Medvetna tankar lugnar amygdala liksom samtal
med andra utan att dra igång långa berättelser, vilket snarare kan leda till ältande. Öva gärna
när ilskan sköljer över dig som ösregnet över segelbåten.
Koppla in stammen
Genom andningsövningar, meditation och mindfulness kommer vi i kontakt med vår stam.
Då skapas ett utrymme i hjärnan, lite tomrum, som lugnar ner känslostormen. ”När jag själv
är lugn ökar min nyfikenhet gentemot andras ”knasiga” beteenden och annat som händer
runt omkring mig”, säger Ola Schenström, specialist i allmänmedicin. 3-5 minuters medveten
andning om dagen gör skillnad! En enkel övning du kan börja med är att räkna dina andetag
från 1 till 10 och sedan tillbaka ner till 0. Slut gärna ögonen för att underlätta fokusering inåt.
Träna lite snabbt
Konditionsträning mår hjärnan mycket bra av. Vi rekommenderar dig att som semesterbok
välja Anders Hansens ”Hjärnstark”, där han svart på vitt visar hur träning påverkar vår
intelligens, koncentration och vårt allmänna välbefinnande positivt. Och det är bara några av
fördelarna. Så packa ner gympadojjor och badkläder i bagaget i sommar!
Träna lite långsamt
Varför har de långsamma träningsformerna blivit så populära det senaste decenniet? Yoga,
Pilates, Qi Gong och Tai Chi, för att nämna några. De långsamma rörelserna stärker de inre
muskellagren som gör ditt system mer stabilt och håller dig mer skadefri. Det kan räcka med
5-7 minuter om dagen.

Så ge dig själv en rejäl mindfylla i sommar!
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Framgångare är ett samarbete mellan två ledartränare, grupputvecklare och coacher, som
delar visionen att människor är framgångsrika i livet i allmänhet och arbetslivet i synnerhet.

