Landa mjukt!
Skylten med ”säkerhetsbälte på” lyser rött. Kaptenen informerar att det närmar sig
landning. Kabinpersonalen säkerställer att alla stolsryggar och bord är uppfällda och
att allt löst bagage är placerat under stolen. Nu är frågan, skulle du komma på tanken
att skippa säkerhetsbältet och behålla stolsryggen nedfälld? Ignorera personalens
vädjan om att du måste lägga undan din väska? Troligen inte. Om vi däremot skulle
byta perspektiv till att landa tryggt och mjukt i våra egna liv - skulle du vara lika
noggrann med att förbereda dig då?

1 Varför vill du landa? Skriv ned ditt eller dina
varför, och gärna även vad landningen kan ge
för positiva effekter till dig själv. Och till dina
nära och kära.
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3 Hur gör du sedan för att landningen ska bli så
trygg och mjuk som möjligt? Beskriv gärna på
flera sätt vad landningen innebär och vad som
gör att den kommer att kännas så bra.

12

kan det vara hjälpsamt att fundera kring hur
mycket var och en av oss förbereder sig när vi
landar i livet. Och om vi inte brukar landa, vad
beror det på?
Så. Om du nu känner dig lite eller mycket nyfiken
på att bli mer förberedd inför dina egna landningar
i livet kommer här tre frågor som skulle kunna vara
till hjälp.
Den största effekten i svaren kommer om du
prioriterar frågorna en stund och avsätter tid till att
fundera kring dem. Varför inte ta en fika med dig
själv? Eller med någon som du tycker om? Fikastunder kan ge mersmak för att landa och brukar
kunna ge mersmak till landningen innan den ens
har påbörjats.
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in känsla är att många av oss svarar nej
på den frågan. Kanske skulle du vara
hjälpt av att landa mer tryggt och mjukt
– i ditt egna liv? Landningen kan vara liten eller
stor och kan behövas när det är för mycket på gång,
för stressigt, oroligt eller tufft. Eller närhelst du själv
känner att du behöver den. Det finns inget facit för
när vi ska eller måste landa. Det är du själv som
väljer. Landningen kan vara till hjälp för att vi ska
kunna stanna upp. Känna in. Fylla på energi. Göra
en check och se hur vi mår. Kanske byta riktning.
Och just att klara av att landa mjukt, tack vare goda
förberedelser, kanske har större betydelse än vi tror.
För likväl som besättningen på ett flygplan följer
noggranna rutiner både inför och under landningen

2 Vilket är det allra viktigaste och första steget
du behöver ta för att kunna börja bromsa in?
Formulera nu bara det första steget, inget mer.
Formulera gärna så detaljerat som möjligt.

Ge gärna frågorna en stund. Fika länge och ta dig
tid. Frågorna kommer allra bäst till sin rätt om de
besvaras i rätt ordning och om alla tre besvaras.
Hoppa inte över någon fråga. Berätta gärna dina
svar för någon du tycker om och varför inte prova
att be om feedback. Kanske har den du berättar för
egna erfarenheter av att landa och/eller känner dig
väl och kan tipsa om vad hen tror skulle kunna vara
hjälpsamt för dig. Under din alldeles egna landning.
Välkommen ned
på marken.
Jag önskar dig en
trygg, säker och
mjuk landning.
Och en himla
mysig fika.

Johanna Nilsson är beteendevetare och professionell coach och arbetar
med att hjälpa människor samla kraft till mer och nå längre. Hon har
även medverkat i Invidzonens tidning nr 4 och nr 2 2016 och nr 3 2015,
där hon skrivit om att vara anhörig och delat med sig av sina drömmar.

I N V I DZ ON E N — N R 1, 2 017

13

