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” Stress förr och nu”
Malin Rosenqvist är licensierad stresscoach och andningsinstruktör. 
Malin vill genom sina föreläsningar sprida kunskap och förståelse för vad 
stress är, hur stressen ser ut i samhället och vad man själv kan göra för 
att minska stresspåslag. Malin vill uppmärksamma, uppmuntra och 
inspirera till hälsosamma val och förebygga hälsa.
Att vara här och nu och att
känna sitt andetag är två 
enkla metoder i stress-
hantering och för ett bättre
mående. Något som del-
tagarna fick prova på under
kvällen. 

Viktigt att få en förståelse att stress är bra och behövs vid verkliga faror. 

”Stress är inte farlig. Bristen på återhämtning är farligt.” 
Återhämtning får vi av sömn, må bra tid och hjärnvila. Vi behöver 

framförallt små pauser i vardagen då hjärnan får vila.
Vi är nu i en brytningstid med stora omställningar i samhället.
Vi går från industrisamhälle till informations- och tjänstesamhälle. 

Många får anpassningsproblem och stressrelaterade sjukdomar. Denna 
brytningstid hade vi också i början av 1900-talet då vi lämnade 
bondesamhället till industrisamhälle. Många fick då 
omställningsproblem, då kallade man det för sekelskiftessjukan.
När vi nu återigen är i en brytningstid behöver vi förstå och få mer 
kunskap om vad stress är. Att stress är en försvarsmekanism som alltid

funnits för att vi ska överleva verkliga faror. Att vi idag istället får stress 

av upplevda faror, faror som inte är verkliga. Kroppen reagerar med 

spänningar , värk, magproblem, sömnproblem mm. Vi behöver få en 

förståelse för de faktorer i samhället som påverkar oss och ökar 

stressen. Det som stressar oss idag är krav från omgivningen och från oss 

själva, oro, starka känslor, alla intryck och att vi alltid är tillgängliga. 

Viktigt att veta att vi också blir stressade av att ha långtråkigt och att 

känna sig ensam.



Malin berättar hur en medveten andning kan få oss att må 
bättre och förbättra hälsan. Tar vi långsamma andetag, in och 
ut genom näsan, och djupt ner i magen får vi en bättre hälsa.

För er som är intresserade tar Malin emot för enskild 
andningsträning. 

Mer information finns på Malins hemsida 

www.lugnatankar.se 

Ni kan kontakta henne på 0709625892 eller 
malinrosenqvist@lugnatankar.se
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