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Livsmeningger
stressfriareliv
STRESS. Vi lever på

ytan i ett allt snab-
bare samhälle och
samlar karriärpoäng
för att må bra. Men

för att orka leva länge

måste vi leva på dju-
pet, menar Boris Salo.
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Boris Sato, kaPlan i |akob-
stads svenska l-örsamling. år
känd för sinaböcker om tro,
teologi och relationer. Hans
färska bok Fri från sfress och

fnstess?l handlar om sftess och
utmattnklg.

- Tematkåndes somenna-
turlig fortsättningPå det an
dra jag skrivit. I samband med
det äktenskapsarbete tag varit
enga$erad i har jag märkt att
stressproblematiken iir aktu-
ell för m:änga, säger Salo.

Han skriver om livsbear-
betningoch om huren kris'
ten tro kan integreras i livet.

Min viktigaste Poäxg är
att visa hur stress och utLnatt
ning iir relaterade till olika
livsområden. Det finns tu
sentals avhandlingar om ut
brändhet i relationtill arbetet.
Men nu har vi fått upp ögonen
för att också andra saker i li-
vet kan leda till utmattning.

Salo anser att vi fortfaran
de talar alltför tite om exis-
tentiellt betingad stress, om
skuld och skam, livsfrågor
och livsmening.

Utmattade profeter
Boken tar upp fu'ra delom-
råden: Hur vårt sätt att leva
leder till stress, hur en fel
aktig arbetssyn och arbets-
situation kan leda till stress,
hur våra relationer kan vara
både stressande och avstres-
salde och slutligen att våra
egna personliga kriser ock
så kal leda till stress.

- Tvä människor kan gå

igenom samma saker, den
ena är stressad, den aldra
är det inte.

Redan på Gamla testa-
mentets tid visade profe
lema tecken på utmallning.
A tt da gens månnis kor är mer

utmattade än folk På Gam-
latestamentets tid är ett väl
färdssymptom.

I ett traditionellt samhäl
1e hade alla sina girma roller.
I dagens individualistiska
samhälle ska alla klara sigPå
egen hand. Det blir stressan-
de i längden. Viiir juskaPade
till relationer och gemenskaP.

Hjärnan behöver tid
Hur kan vi skaPa oss ett llv
som gör att vi mår bra?

- Genom att vårda vå'ra re -
lationer och genom att tabe-
grepp som skuld och skam
på allvat. Genom att inte gå

med i jakten på Ytliga fram
gålgar, menar Salo.

Han tror inte att stress kan
botas med ett piller utan att
man måste foåga sig vad som
iir grundorsaken till att man
mar då]igt.

- Hiämanharoerhördka-
pacitet, men den behöver tid.
Redan lesus sa lill sina lä-r

jungar att de behöver tid att
gåundan ochbe i ensamhet.

Boris SaIo tror att kYrkan
kan erbjuda botemedel mot
den utmattning eller ag-
gression som kommer med
stressen. Men då måste kYr-
kan komma ihåg att betona
nåden, inte lagiskheten.

Lagjskhet skaPar män
niskor som blir aggressiva i

förhållande till anfua. Men

rä gilL

kristendomen kan visa vad
det betyder att vara villkors -
löst älskad.

Köar för ytbrändhet
Boris Salo talar om ltbränd-
het: en livsstil som betonar de

Wtre tecknen på framgång.
- Undersökningar visar att

idoler inom musikbranschen
lever i medeltal i 40 år. Det
köar tusentals ungdomar för
varje år.

Den sombara lever Påltan
orkar inte leva i längden.

- Man är bekräftad av al-
la men innerst inne är man
ensam. Vibehöver en djuP-
dimension i våra liv för att
orka leva.
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"0-6 
sAt" t.r på att säga nej till ett liv som betonar yttre tecken på framång'

:,1

:i
.i
&

e


