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Friskvård för insidan
Lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva? Jag tror att vi behöver 
stanna till med jämna mellanrum och ställa oss denna fråga. Mitt i det 
som är vanligt och vardagsnära. Mellan kundbesök, på väg till ett möte, 
under löpturen, i en bilkö eller när vi är försenade till förskolan för att 
hämta barn. Vad gör jag med min tid? Vad mår jag bra av? Vad är jag 
stolt över? Hur vill jag leva mitt liv? I den här artikeln tar Cissi Glittvik, 
utbildare och författare, upp tankar kring viktiga frågor i livet.

Cissi Glittvik driver företaget Hopp 
och tro (www.hoppochtro.se) och ut-
bildar i livskunskap – hälsa och frisk-
vård, döden, service och mänskliga 
möten. I sina föreläsningar blandar hon 
skratt och eftertanke för att ge delta-
garna inspiration att gå vidare. Hon är 
också författare till böckerna ”Friskvård 
för insidan” (2007) samt ”JAG – en del 
av evigheten” (2009). 

Hösten 2014 utkommer hennes tredje 
bok, ”Min plats på jorden”, en bok om 
fysiska platser och en inre plattform, 
men ytterst en bok om identitet. Boken 
ges ut i samarbete med fotografen Ca-
rolin Freiholtz på Votum förlag. 
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Ibland blir jag galen av dem som 
lättvindigt slänger ur sig att ”det är 
bara att prioritera”. Kvar står man 

med ett gnagande dåligt samvete över 
att allt beror på mig och mina prio-
riteringar och fortfarande har jag en 
alldeles för trång planering i min tele-
fon eller i min almanacka. Det är inte 
alltid så enkelt när andra skriver in sig 
i vår planering, när vi ska ta hänsyn 
till familj, vänner och andras behov 
samtidigt som vi ska hantera inte bara 
andras krav och egna utan också de 
egna behoven. 

Att arbeta med friskvård för insidan 
handlar om att våga vara stolt över den 
du är, det du har och det du gör. Att 
våga se på sig själv med en vänlig blick 
kan förändra förutsättningarna både 
för dig själv och för människor i din 
omgivning. Att våga se sina tillgångar 
och egenskaper, att lära känna sina 
brister och begränsningar gör att man 
också får mod att möta andra männ-
iskor som de är, med deras förmågor 
och tillkortakommanden. Då hittar vi 

styrkor som vi kan odla och mindre 
smickrande egenskaper i vår person-
lighet som vi kan begränsa. Då kan vi 
blomma tillsammans. Medvetna om 
vad vi vill göra i livet. Det ger kvalitet 
till en pressad almanacka och är också 
ett gott skäl till att skapa pauser i flö-
det. Men det är inte så lätt.

Göra, göra, göra
Ibland verkar det som om det enbart 
är arbete och aktivitet som räknas. Vi 
planerar bara in allt vi ska göra, men 
vi planerar inte in vilan. Och ändå tror 
jag att de flesta av oss är väl medvetna 
om att vilan är en förutsättning för ef-
fektivitet, arbete och aktivitet. 

Är det inte märkligt hur vi så lättvin-
digt misshandlar oss själva? Att det ska 
vara så svårt att ta in det faktum att an-
das in är lika viktigt som att andas ut. 
Och en till synes ganska enkel övning 
är att stanna till mitt i vardagen, ta ett 
djupt andetag och andas in stillhet, när-
varo, lugn. Behålla luften någon sekund 
och sedan andas ut stress, jagande och 
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krav. Jag skrev till synes enkel eftersom 
den är enkel att göra rent fysiskt, men 
kan vara svår att landa i.

Kanske har du hört det förr, men jag 
tror att det tål att upprepas: Varandet 
är viktigare än görandet. Livet och till-
varon handlar inte enbart om att pre-
stera och producera, att visa upp resul-
tat och kunna visa på vad man gör och 
gjort. 

Det är bara en del av livet. En del 
som vi ska hantera med ansvar för våra 
uppdrag och uppgifter och bidra med 
den del som ligger på oss. Men livet 
handlar också om att få vara, att få fin-
nas till, att få njuta och vila. Att få lad-
da batterierna och hitta ny kraft. Att få 
samla ihop sig. 

Spänningen mellan de skenbara 
motsättningarna
Vi lever i ett samhälle där det är fres-
tande att utveckla görandets identitet. 
Vi är duktiga på det. Men vi har stort 
behov av att arbeta med vårt varande. 
Att se på oss själva med blida ögon 
också då vi sitter med armarna i kors.

Livet är både aktivitet och vila, rö-
relse och stillhet – att andas in är lika 

nödvändigt som att andas ut. Att vara 
aktiv hör till livet lika väl som att vila. 
Just spänningen mellan de skenbara 
motsättningarna är en viktig förutsätt-
ning för livet. När denna spänning går 
förlorad går mycket av livet förlorat. 

Att komma till ro är svårt när det är 
så mycket som pockar på vår uppmärk-
samhet. På något sätt tycks stillheten 
inte riktigt passa in i vår tid. Men i 
verkligheten, i våra verkliga behov i li-
vet, är det precis tvärt om! Det är när 
jag inte kan känna mig lugn för allt ar-
bete, när oron utifrån och inifrån är 
mina ständiga följeslagare, när kraven 
skruvas upp, när axlarna sitter uppe 
vid öronen och magkatarren gör sig på-
mind hela tiden, det är då stillheten är 
en nödvändighet. Det är då jag behöver 
hitta lugnet, stoltheten över vem jag är 
och hur jag vill leva mitt liv! Då, när det 
är som svårast. 

Livet är intensivt för många som le-
ver med ett högt tempo och en hel del 
måsten. Ibland blir det bara så påtag-
ligt och kryper inpå kroppen. Som den 
vardagsmorgon då vår nästan treåriga 
dotter kröp in i vår bil på väg till för-                                         Illustration: Lennarth Nilsson
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skolan och manade på sig själv och oss 
andra med orden: ”Tempo, tempo, tem-
po.” Jag visste ju vem hon hade fått det 
från. Det fick mig att stanna till. Att 
tänka till. Och att sluta säga så till våra 
barn. Så bråttom var det faktiskt inte 
– varje morgon. Ibland, ja visst, men 
inte alltid.

Lyssna till kroppens signaler
Det är så finurligt ordnat att vi männ-
iskor hänger ihop – som en helhet. Och 
när vi stressar så säger kroppen ifrån, 
vårt psyke och vårt fysiska jag hänger 
ihop. På vilket sätt kroppen säger ifrån 
är olika. Så det gäller att lära känna sig 
själv och sina signaler. Att lyssna på sig 
själv och sin kropp. För kroppen talar 
till oss genom spända nackar, ont i ryg-
gen, stressmage, trötthet, magkatarr, 
svårt att andas eller tryck över bröstet. 
Men lyssnar vi? Kroppen skriker hö-
gre och högre, tydligare och tydligare. 
Men vi rusar vidare. 

Jag tror vi behöver stanna till mitt i 
vardagen och ge den ett evighetsper-
spektiv.

Att känna ro, att söka stillheten, be-
tyder inte att vara lat eller att ha trå-
kigt. Det handlar om att få perspektiv. 
Att våga möta livet. Det kan vara myck-
et ansträngande att få tyst på allt inom 
och utom oss som pockar på vår upp-
märksamhet. Att hitta vilan i vårt yttre 
och inre brus. 

Men vi kan påverka relativt mycket. 
Telefonen har en avstängningsknapp, 
en del av alla måsten är – om vi be-
grundar det – kanske inte nödvändiga. 
Världen fortsätter snurra även de dagar 
då vi inte uppdaterar vår status på oli-
ka sociala medier. Vi kan många gång-
er ge oss själva en stilla stund, om vi 
vill. Inte alltid, men många gånger.

Jag hörde talas om en person som 
ringde till en annan, han svarade och 
meddelade den som ringt att ”du ring-
er lite olämpligt”. Nej, svarade upp-
ringaren, jag ringer inte olämpligt, det 
passade mig bra att ringa just nu, men 
du kanske svarade olämpligt. Att ta an-
svar för sitt liv och sin tid är att våga 
stänga av ibland. Du försvinner fak-
tiskt inte för att du är oanträffbar en 
stund. 

Det krävs mod att möta stillheten
Det kan kräva en kraftansträngning 
att i almanackan boka tid för stillhet, 

för ett gott samtal, en bok eller musik. 
Att ta sig in i stillheten är ofta mer an-
strängande än att ta sig ur den. Still-
heten kan också mötas av ett inre mot-
stånd. Det kan vara hotande att söka 
stillheten och tystnaden. Vad kommer 
att möta mig där? Vem kommer jag att 
möta? Vem är jag? Det kan kännas hot-
fullt. Ett hot och samtidigt en oändlig 
möjlighet och en utmaning. Stillheten 
kan göra ont, därför kräver den mod.

Säkert har du någon gång fått rådet 
att leva i nuet, men nuet är ju en så för-
tvivlat kort stund. Nu är det nu och 
plötsligt är det dåtid. 

Men att leva i nuet handlar om att 
hinna med sig själv i ett tempo som 
man sällan själv bestämt. Det är när 
man så att säga hamnar efter sig själv 
som man börjar stressa för att hinna i 
kapp. Är det en tillfällig, tidsbegrän-
sad kapplöpning så brukar vi orka 
springa. Men om förutsättningarna 
aldrig ändras och vår tid börjar styras 
mer av andra än oss själva – då finns 
det inte någon plats över för att leva i 
nuet. Då måste vi alltid vara någon-
stans i framtiden, fast vi fysiskt befin-
ner oss här och nu. Det blir splittrande! 
Hjulen snurrar för fort och vi hinner 
inte ikapp. 

En del säger, kanske lite väl lättvin-
digt, att det är bara att ta tag i sitt liv, 
skärpa sig, ta ansvar. Och visst ska vi 
ta ansvar. Tveklöst. Men ibland är det 
svårt. Ibland känns det ensamt och vi 
behöver stöd av varandra. I vissa delar 
av livet är jag den som blir buren, vid 
andra tillfällen är jag den som bär. I 
livsspelet ingår både att få ta emot och 
få ge en hjälpande hand, att både få bä-
ras av någon annans hopp och att få 
vara ställföreträdande hopp för någon 
som just förlorat sin tro på livet, på li-
vets förutsättningar eller på den värld 
vi lever i.

Esse och posse
I blicken skapar vi kontakt, kroppssprå-
ket lever ett alldeles eget och rikt liv, 
vem har inte hört talas om kärlek vid 
första ögonkastet, kanske är det några 
som upplevt det. I relation till mina 
barn, är ögonkontakten viktig, både när 
de ska talas till rätta men än mer när jag 
ska tala om att jag älskar dem.

Varje människa behöver bli bekräf-
tad. Sedd. Uppmuntrad. Berörd. Äls-
kad.

Är det inte 
märkligt hur 

vi så lättvindigt 
misshandlar oss 
själva? Att det ska 
vara så svårt att ta 
in det faktum att 
andas in är lika 
viktigt som att 
andas ut.
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iskor får befinna sig i sitt esse? Att vi 
mår bra, skapar livskvalitet och upple-
ver oss gå från möjlighet till verklighet. 
Hur kan vi arbeta med oss själva? Hur 
ser de förutsättningar ut som ska hjälpa 
mig själv eller min personal att inte gå 
in i väggen, bli sjukskrivna eller omo-
tiverade enbart på grund av det vardag-
liga, vanliga? Hur ska vi kunna lyfta 
varandra inte enbart utifrån vad vi pre-
sterar (jag tror att det är gott att få vara 
duktig emellanåt och helt utan krav blir 
det nog rätt trist, men det måste finnas 
ett mellanläge), vårt posse, utan också 
utifrån den vi är, vårt esse?

Jag tror på trivsamma påminnelser. 
Inspirerande återkommande små upp-
maningar i god anda. Tillfällen som lyf-
ter och uppmuntrar. Stimulerande mö-
ten, återkommande frukostföredrag el-
ler inspirerande ord till lunch. En ovän-
tad sommarpresent. En medveten le-
dare som lyfter, stöttar, ler och ser. Att 
lyfta livsfrågorna, våga samtala om 
både väsentligheter och småsaker. 

Livet är vardag och fest. Sorg, död 
och trasighet liksom glädje, liv och ut-
veckling. Det kan vara ganska enkla 
inspirationer som ger kraft att gå vida-
re. Och vårt sätt att möta varandra kan 
vara livsavgörande. En medvetenhet 
om att det vi gör eller det vi säger, spe-
lar stor roll. Det kan ge en annan män-
niska ork att fortsätta en dag till. Vi kan 
vara friskvård för insidan för varandra. 
Om vi vill.

CISSI GLITTVIK
utbildare, författare

Hopp och tro

Det finns två intressanta begrepp i 
sammanhanget, de är på latin: esse och 
posse. Esse är den man är, att vara med-
an posse är det man gör, att kunna. 

Uttrycket att någon är i sitt esse är 
ett positivt uttryck och speglar någon 
som verkligen trivs och mår gott, nå-
gon som känner sig som fisken i vatt-

net. Att vara i sitt esse betyder alltså att 
vara den man är. Då mår man gott! När 
är du i ditt esse? På vilket sätt hjälper 
du människor i din omgivning att fin-
na sitt esse? 

Det latinska uttrycket ”en posse ad 
esse” betyder från möjlighet till verk-
lighet. Så hur når vi fram till att männ-
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