AndRum
Mars - april 2010
Jag har blivit uppmanad att skriva. Skriva om det som berör –
om livet och livets villkor. Om utveckling och växt. Om hur vi
använder vår tid och skapar ett meningsfullt liv. Ja, helt enkelt
hur vi gör det bästa av den tid vi har här på jorden. Jag har valt
att kalla forumet för dessa tankar AndRum – ett rum för dig, där
du kan stanna upp och reflektera. Där själen och anden får ta
plats en stund.

Äntligen vår i luften! Våren – en tid för förändring, förnyelse och en
ny början. Tid för att stanna upp och iaktta allt som händer i naturen, att se de subtila tecknen på liv och
återfödelse på vår vackra moder jord. För att uppfatta och verkligen uppleva detta behöver du vara
närvarande i nuet, verkligen närvarande. Och för vår tids människa är det inte det lättaste. Jag kan bara
gå tillbaka till mig själv och se hur jag levt under många år. Hur jag alltid pratade om att uppleva våren,
men aldrig hade tid. Den perioden av jäkt och stress är förbi i mitt liv, tack och lov. Visst kan jag
periodvis ha mycket att göra, men aldrig så mycket att jag inte tar mig tid att lyssna inåt, blicka utåt,
andas och bara vara. Kanske bara för en stund vissa dagar, men ändå.
Jag upplever att många människor verkar rusa fram genom livet, från
den ena aktiviteten till den andra och inte lyssnar till kroppens och
själens behov. Den tid för återhämtning som kroppen och själen
behöver ges inte. Livet snurrar på i högt tempo och många gånger är
vi inte ens medvetna om hur vi egentligen mår. Vi saknar tid för
reflektion, tid att lyssna på oss själva och på vad vi behöver för att
må bra. Konsekvensen blir ökad ohälsa och sämre prestationer. Den
verkliga utmaningen är att skapa en hållbar tillvaro – balans mellan egna resurser och yttre krav och
förväntningar, att ställa rimliga krav på sig själv och att sätta sina gränser.
Jag har själv funderat mycket kring vad som är livsbalans för mig. Och dessa funderingar har utmynnat i
ett konkret koncept för att hjälpa andra att hitta livsbalans för att må bra och kunna, vilja och orka
prestera uthålligt under ett helt liv. Om du känner dig intresserad och vill veta mer, klicka här aspiro och
gå vidare till ”Hälsa och välmående”. Självklart kan du även maila eller ringa!
Och till sist, njut av den spirande våren! Stanna upp och lyssna inåt och ta den information du får från
din kropp och själ på allvar. Du är värd det allra bästa!
Varma hälsningar
Agneta Lundgren
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