
 

 

 
Mitt liv innehåller mycket stress och jag känner inte alltid att jag har den möjlighet 

att påverka min vardag som jag skulle önska. När jag fick höra om verktyget tänkte 

jag spontant: nej, inte en sak till som ger mig stress! Jag väntade rätt länge med att gå 

in men sedan gick jag in en söndag när jag hade en stund över. Jag gjorde temat om 

att vara närvarande och blev fast. Jag inser att hälsa inte bara handlar om mat och 

motion, utan om helheten. Nu bär jag alltid den här frågan med mig: 

 

● 
 

Jag tycker att jag stannar upp och tänker efter, och det har bidragit till att jag ser 

annorlunda på mina rutiner och mitt liv. 

 

 
När jag gick in på verktyget förstod jag genast två saker: 

1. Jag har inte gett min hälsa tillräcklig uppmärksamhet. 

2. Att uppmärksamma hälsan är inget som man gör i några veckor och sedan är 

det klart. 

 

Det är just det långsiktiga tänket som gör att verktyget känns så seriöst. Jag går in där 

en gång varje vecka och gör olika teman. Det får mig att förstå hur allting hänger 

samman. Maten, motionen, stressen, mina tankar. Nu senast tog jag ett tema om mitt 

sittande och fick upp ögonen för hur många timmar som jag sitter på en dag. Jag 

ställde frågan: 

 

● 
 

Jag testade olika lösningar. Efter att ha sett på TV trettio minuter så reser jag mig upp 

och gör några rörelser. Jag har också börjat att hoppa av min buss en hållplats 

tidigare för att gå den sista biten och försöker ta trapporna i stället för att åka hiss. 

Det är otroligt att vardagsmotion kan ge sådana effekter. Jag har fått bättre kondition 

och känner mig rent allmänt piggare. 



 

 
Jag har alltid haft stor aptit. I ungdomen spelade jag handboll och var slank och 

vältränad. Jag hade ett fysiskt krävande jobb. Men efter fyrtio stack vikten iväg. För 

tio år sen fick jag diabetes. Det kändes hopplöst. Jag menar – var skulle jag börja? 

Min livsstil var helt upp och ner. 

 

Jag tänkte att jag ville ge verktyget en ärlig chans. Det första som slog mig var att 

tonen var helt annorlunda än den jag var van vid. Inget fördömande över att jag har 

slarvat med min kropp. Det kändes som att jag var välkommen fastän jag knappast 

är något hälsoideal. Jag gjorde flera teman om mat, det ena ledde till det andra, och 

jag fick små tips längs vägen. Det viktigaste hittills har nog varit temat som heter 

Hur jag äter. Jag ställde frågan: 

 

● 
 

Nästa dag stod jag framför kylskåpet. Jag skulle precis sträcka mig in och ta en 

macka när frågan dök upp för mig. Jag insåg att jag inte var hungrig, och stängde 

dörren. Kan tyckas som en liten sak, men det är precis det som behövs för mig. 

 

 
Min make dog för ett år sedan, alldeles för ung, 61 år. Det har varit en väldigt jobbig 

tid. När jag fick möjlighet att använda verktyget var jag först skeptisk. Jag har ju 

redan bra kostvanor. Så varför skulle jag behöva ha ett hälsoverktyg? Men när jag 

börjat använda verktyget så förstod jag att min hälsa påverkas så djupt av 

ensamheten efter min makes död. Allt hänger samman. 

 

Jag gjorde ett tema om relationer som beskrev hur vi står på varsin sida om grinden 

och talar om väder och vind utan att öppna grinden för varandra. När jag gick ut 

från verktyget ställde jag denna fråga till mig själv: 

 

● 
 

Jag tänkte inte mycket mer på frågan men en vecka senare mötte jag en bekant till 

mig. Han hade också mist sin livskamrat och han frågade om inte vi två kunde 

träffas för att stötta varandra, för att prata ut om sorgen med någon annan som 

förstår. Jag sa nej. Men frågan till mig själv från verktyget dröjde kvar. Jag tog 

kontakt med mannen efter ett par dagar. Nu har jag inte bara fått en god lyssnare 

utan också en promenad-vän. Vi går längs havet flera gånger varje vecka, det gör 

mitt sinne lättare. 


