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Forord

Stress berører alle, for vi kan ganske simpelt ikke overleve uden. Stress rammer os
forskelligt på forskellige tidspunkter af dagen, ugen og i livet. Stress kommer af et utal
af forskellige årsager og i vidt forskelligt omfang, alt efter hvor vi er i vores liv. For
nogle opstår stress af en enkeltstående årsag, og for andre skal der påvirkning af en
række forskellige årsager til for at opnå samme stressniveau.

Uanset hvad stress opstår af, så kan du lære at håndtere den, så du tager toppen af
stressen og kommer videre i din dagligdag. Denne bog beskæftiger sig med de fysiske
sider af stress: Hvordan kommer stress til udtryk i kroppen ved kort og lang varighed,
hvorfor får du de forskellige symptomer i din krop, og hvordan kan du yde førstehjælp
til lettere at stresse af, når du har brug for det?



Det er mere nødvendigt at inkorporere førstehjælpsredskaber til at mindske
virkningerne af stress nu end nogen sinde tidligere, for om vi vil det eller ej, så
udsættes vi for stressorer i alle områder af vores liv – og det har vi altid gjort. Men i
dag består vores liv af flere områder end tidligere. Og hvert område indeholder flere
elementer, der kan påvirke vores stressniveau: Verden er blevet mindre. Vi kan let rejse
fra den ene side af Jorden til den anden på et døgn, vi kan kommunikere med
mennesker over hele verden og få respons med det samme. Vi ser nyheder, tv-serier
og dokumentarprogrammer, der rammer vores følelsesregister og giver os anledning til
at tage stilling eller tage aktion. Der stilles højere og højere krav til produktivitet og
effektivitet i arbejdslivet – og ditto i familielivet, hvor vi vil bo godt og flot og være det
perfekte værtspar og de perfekte forældre. Og vi bombarderes med reklamer om,
hvordan vi kommer til at se ud som alle stjernerne – og det vil vi gerne. Før i tiden var
der langt færre påvirkninger at tage stilling til, hvilket gjorde dagliglivet langt mindre
stresset, uanset hvad der foregik.

Så vi vil naturligt være mere stressede, når vi lever et liv i denne del af verden. Og det
må vi bare acceptere – og sørge for at behandle kroppen derefter.

Jeg glæder mig over at udgive denne bog, da den beskriver et område af stress, som
ikke behandles dybdegående i almindelige bøger om stress. Forhåbentlig giver det
læseren en bedre forståelse for, hvorfor stress påvirker os så meget – og hvor let det
er at gøre noget ved det – lige her og nu.

God læselyst!

Birgitte Nymann, juli 2007



Indledning

Tidligere definerede vi sundhed som ”frihed fra sygdom”. Det er ikke længere nok for
os i vores højteknologiske verden. Vi vil mere end det. Vi vil nemlig have det rigtigt
godt. Derfor har vi udviklet det samfund, vi lever i i dag. Alt sammen skabt for at give
os det gode liv, fri fra sygdom, fri fra slid og slæb – og med masser af tid i overskud til
at leve livet. Problemet er, at vi bliver så stressede i jagten på det lykkelige liv. Vi er
blevet gode til at holde os raske, men det betyder ikke at vi er sunde. Mange
mennesker er raske og har det alligevel ikke særlig godt. Det er kroppens reaktion på
længerevarende og kronisk stress, der gør det!

En dansk undersøgelse viser følgende:

•  at hver fjerde voksne dansker dagligt er berørt af stress, hvilket forringer deres



livskvalitet væsentligt.

•  at især kvinder er meget udsatte for stress.

•  at 35.000 danskere er syge af stress – hver dag.

•  30–40 procent af sygefraværet på det danske arbejdsmarked skyldes stress. (En
undersøgelse foretaget af Arbejdsmiljøinstituttet i 2005)

•  at op imod 500.000 danskere føler sig udbrændte på arbejdsmarkedet.

Stress er godt

Stress er som udgangspunkt godt. Det er godt på den måde, at mennesket ikke ville
eksistere, hvis vi ikke blev stressede. Stress er godt for din evne til at præstere, både
fysisk og mentalt. Når du virkelig skal yde, være på og være effektiv, er det derfor godt
med stress. Men stress er skidt, når det står på for længe ad gangen.

Stress er i daglig tale blevet et ord, vi oftest bruger, når vi er pressede, ikke kan nå det
hele, og når hverdagen er kaotisk. Men stress opstår ikke kun af arbejde og deadlines.
Stress kan opstå af mange årsager – og alt sammen giver den samme respons i
kroppen. Kroppen kan ikke kende forskel på, hvad kroppen bliver stresset af. Den
reagerer på stress ved at sætte en dominoeffekt i gang i kroppens alarmsystem –
uanset om det, der bekymrer dig, er arbejde, økonomiske problemer, sygdom, at du er
ved at komme for sent til bussen, at du skal holde tale eller er træt af, at du er for tyk.
Alle bekymringer truer din overlevelse, og derfor reagerer kroppen ved at sætte ind
med et forsvar – og forsvaret er stressreaktioner.

2,3 millioner danskere siges at være stressede. Stressede i den forstand, at det
influerer på deres sundhed, overblik, velvære, livskvalitet og overskud.

Som du kan se, er der en lang række andre ting, der kan stresse din krop ud over de
stressproblemer, dine tanker kan give dig. Så stress er mere end bare deadlines, der
ikke nås, og bekymringer angående sygdom og udseende. I denne bog tales der
primært om den påvirkning, som tankerne kan have på kroppen rent fysisk, og om



hvordan du kan give din krop førstehjælp, så den bedre kan håndtere stress her og nu.
Og jeg kommer ikke ind på de andre måder, kroppen kan stresses.

Mental stress skyldes: bekymringer, kontrol eller følelsen af ikke at have det,
perfektionisme eller følelsen af ikke at være perfekt, dominans eller mangel på
det, behagesyge.

Emotionel stress skyldes: frygt, angst, panik, forbier, skyldfølelse, modløshed,
mangel på selvtillid, depression, vrede, ligegyldighed, jalousi, mindreværd,
utilfredshed, selvhad.

Fysisk stress skyldes: sygdom, overtræning, undertræning, kemikalier i
hverdagen, mangel på vand og sund mad, indtag af stimulanser (alkohol, tobak,
koffein, sukker, stoffer etc.).

Spirituel stress skyldes: spirituelle kriser, religiøse konflikter, forvirring og
stressende spirituelle oplevelser.

Kemisk stress skyldes: forgiftning, medicin, vacciner, fluor, miljøpåvirkning,
forurening (luft, vand, jord), sprøjtemidler, infektionssygdomme.

Social stress skyldes: kommunikation med andre eller mangel på samme,
isolation, ensomhed, kærestesorger, misundelse – indgå i forhold og
kommunikation med andre, gentagelse af adfærdsmønstre, smerter i
kærligheden.

Traumatisk stress skyldes: store tab, ulykker, katastrofer, vold, krig, kriser
efter skilsmisse, dødsfald og andre stressende omstændigheder.

Elektromagnetisk stress skyldes: ophold tæt ved elektriske apparater i
længere tid af gangen (computere, elinstallationer, transformere, opladere,
elmaster osv.).

Stress skabes af tankerne. Dvs. at den form for stress, jeg forbinder med ordet, ikke
kan påføres af andre eller udvikle sig på grund af en særlig situation. Den opstår



udelukkende på grund af det, du tænker om situationen. Derfor kan du lære at
håndtere din stress, så den ikke bliver sundhedsskadelig og stjæler din livskvalitet og
energi. Du kan lære at håndtere din stress – fordi tankemønstre kan ændres, og du kan
lære at blive ubekymret, når det er nødvendigt, og sortere i dine daglige stressorer ved
at blive opmærksom på dem. Du kan lære at vægte, hvad der er vigtigt at blive stresset
over, og hvor det er unødvendigt. Som udgangspunkt kan du nemlig kun blive
stresset, hvis du har ”besluttet” dig for at blive det. Det skal forstås på den måde, at
du kun bliver stresset over en given situation, hvis du tænker, at det kan bringe dig i
fare, fx for ikke at blive anerkendt. Og præcis dette er afgørende og er årsag til, at vi
reagerer forskelligt i samme situation.

Vil man leve et sundt liv uden skadelig stress, gælder det om at reducere mængden af
kroniske stressorer i tilværelsen. Du kan lære at ændre de tanker, du har om forskellige
situationer og hændelser, og de krav, du stiller til dig selv for at være tilfreds med dig
selv. Og du kan lære at bruge førstehjælpsredskaberne fra denne bog til at tage
toppen af stressen eller til at falde til ro, når du kommer hjem.

Vi kan ikke undgå at blive stressede, men du kan lære at leve med din stress, så den
ikke frarøver dig din lykkefølelse, din energi og dit overskud. Livet er til for at skulle
leves og ikke for, at du bare skal overleve.





Stress

Stress er essentielt for overlevelse og for livet i det hele taget. Når der opstår en
truende situation, er vores kroppe skabt til at gå i aktion. Hver eneste fiber i vores
væv, og hver eneste blodcelle er parat og alle hjernens kemikalier og kroppens
hormoner pumper meddelelser rundt i systemet. Reaktionen på en truende situation er
designet til at beskytte os, så vi overlever. Så hvorfor er stress så udskældt, og
hvorfor er det så usundt med stress? Er der noget, der er gået galt?

Der er i virkeligheden ikke rigtig gået noget galt i vores kroppe. Det, der skaber alle
problemerne, er, at vi er stressede i længere tid ad gangen, end vi er designet til – og
at vi bevæger os mindre, end vi er skabt til, når vi er stressede. Vi behøver ikke
længere at jage eller samle, grave eller hakke, plukke, snitte, skrælle eller skære for at få



mad. De kroppe, der engang var faste og stærke, er nu bløde og svage. Vi har udskiftet
de fysiske stressorer med psykiske stressorer. Men uanset om det er et angreb af en
bjørn eller en dårlig økonomi, der stresser dig, så giver det den samme fysiske
respons. Når vores forfædre blev bange for noget, var det gerne noget, de skulle
kæmpe mod eller flygte fra i fysisk forstand. De hyppigste stressfaktorer i dag kræver
for det første ikke, at vi skal præstere noget rent fysisk; for det andet er stressorerne
mangfoldige og forsvinder ikke lige med det samme – eller måske aldrig. Derfor
stresses kroppen på en særlig usund måde, hvilket kan ende fatalt.

Her er et billede til sammenligning: Lyset inde i din bil er uundværligt, når du en mørk
aften skal kigge på et landkort; men lader du lyset brænde hele natten, bruger det al
strøm fra bilen, så bilen ikke kan køre. På samme måde er det med stress: godt på kort
sigt og rigtig dårligt på lang sigt.

Mange stressorer

I dag bliver vi sjældent stressede for at kunne skabe en bedre fysisk præstation. Men
vi bliver stressede af trafikpropper, ustyrlige børn, ægtefæller med humørsvingninger,
deadlines, utålelige chefer, kollegaer, veninder eller forældre. Vi bliver stressede af
nysgerrige naboer, af alle de sundhedsråd, vi ikke følger, af for meget appelsinhud
eller en for stor mave, af dårlig økonomi eller mangel på tid sammen med vores børn.
Langt det meste af vores stress i dag berører os kun fra halsen og opefter, men
responsen fra halsen og nedefter er stadig som i urtiden: Kroppen reagerer, som om
den skal kæmpe eller flygte.

Vi bliver alle stressede – og det skal vi blive. Vi skal bare ikke være det hele
tiden for så overbelastes kroppen. Stress er skabt, for at vi kan overleve.

Reaktionen på stress er også genetisk

30-40 procent af den måde, vi reagerer på over for stress, er genetisk. Dvs. at vi er født
med visse reaktionsmønstre over for stress. De sidste 60-70 procent af den måde, vi
reagerer på, er opstået på baggrund af indlærte tankemønstre, der stammer fra de
erfaringer, vi har gjort gennem vores opvækst og ved påvirkning fra de mennesker, vi



omgiver os med – dvs. gennem vores miljø. Så når du bliver stresset, er din samlede
reaktion et produkt af dine genetiske, indgroede reaktioner (som du ikke selv er herre
over) og dine tillærte reaktioner, der er baseret på erfaring.

Stress er skabt til at være kortvarig

Vi er fra naturens siden udstyret med en fysiologisk mekanisme, som er designet til at
håndtere påvirkninger/stress. Denne mekanisme involverer en række kirtler og
hormoner, som har til formål at genoprette den fysiologiske balance, efter at stressen
er overstået. Stressmekanismen er dog primært skabt til at håndtere stressformer af
fysisk og kortvarig karakter. Det er genetisk set ikke længe siden, at vi levede som
hulemænd, og stressmekanismen var det, der hjalp os med at overleve potentielt
livstruende situationer, såsom flugt fra eller kamp mod vilde dyr eller jagt. Truende
situationer kræver som regel et forøget energiforbrug og resulterer ofte i skader på
vævet.

Hvad er stress?

Stress defineres som ”en proces, hvor ændringer, trusler og krav fra omgivelserne
udfordrer eller overstiger vores evne til at tilpasse os, hvilket resulterer i psykologiske
og biologiske ændringer, som kan have betydning for vores helbred” (Bobby
Zachariae).

Den måde, kroppen reagerer på over for stress, er fysiologisk og biokemisk set den
samme i dag som for 10.000 år siden. Det, der er anderledes i dag, er de typer af
stressfaktorer, vi udsættes for. I tidligere tider opstod de meget stressende situationer
af livstruende karakter typisk i form af forsvar mod dyr og fjender, jagt på føde osv.
Der var tale om en mere akut form for stress af forholdsvis kort varighed.
Stressfaktorerne er i dag af en anden karakter, normalt af lavere intensitet, men af
længere varighed. Kroppens respons på stress er den samme, uanset hvilken ”fare” vi
udsættes for. Forskellen ligger i varigheden. Jo længere, jo værre for vores sundhed,
overskud og livskvalitet. Vi er primært skabt til at håndtere akut stress af kort
varighed, da det er under sådanne vilkår, vi har tilpasset os. Evnen til at overleve er
forbundet med kroppens evne til at reagere på akutte stresssituationer.

Stress er en fysisk tilstand skabt af en psykisk tilstand



Kæmp eller flygt! Stress er skabt af en bevidsthed eller en tanke, som sætter gang i en
kæde af fysiske reaktioner, der skal gøre kroppen i stand til at kæmpe eller flygte så
effektivt og med så stor kraft som muligt.

Når du registrerer en given fare i dit liv, sættes en kædereaktion i gang. Du tror
umiddelbart, du er i fare, altså vil kroppen gøre alt, hvad den kan, for at give dig alle de
kræfter, den kan, for at du skal blive så stærk som muligt – så du kan overvinde faren.
Når du er ved at komme for sent til et møde, når børnene spilder mælk, lige inden I skal
ud ad døren, når svigermor irriterer dig, når du ikke kan nå en deadline, når du ikke
lykkes med det, du har sat dig for osv., så er du bange for ikke at slå til, at nå frem, at
være god nok – og det reagerer kroppen på, på samme måde som hvis den er i fysisk
fare. Kroppen kan ikke kende forskel på, om du er bekymret over din dårlige økonomi,
eller om du står over for en farlig bjørn.

Du kan kun blive stresset over det, du ved

Hvis jeg ikke ved, at der har været indbrud i min bil, kan jeg ikke blive stresset over
det. Hvis jeg ikke ved, at jeg har misset en aftale, kan jeg ikke blive stresset over det.
Hvis jeg ikke ved, at min kæreste er mig utro, kan jeg ikke blive stresset over det osv.
Men når jeg så ved, at der har været indbrud, at jeg har misset en aftale, og at min
kæreste er mig utro, så reagerer kroppen alt efter, i hvor høj grad mine tanker sætter
gang i et tankemønster, der gør, at jeg tror jeg er i fare. Derfor reagerer mennesker
meget forskelligt i samme situation; nogle bliver stressede og mister overblikket, mens
andre tager det helt roligt og lynhurtigt har en løsning parat. Men netop fordi stress
opstår i tankerne, kan du lære at håndtere din stress. Sidst i bogen kan du læse om
dette emne.

Kaos er kommet for at blive

Vi kan ikke handle og planlægge os ud af al stress; livet er for kaotisk til at kunne
anbringes i strømlinede time-managementmodeller. Uanset hvor meget kontrol vi
prøver at få over vores liv, vil der altid være et element af kaos, uberegnelige følelser
og uforudsete begivenheder. Pludselig forelsker du dig, du får en stor chance på
jobbet, der er sygdom i din nærmeste familie, du forstuver en fod – og der vendes op
og ned på din tilværelse. At kaos er et grundvilkår i tilværelsen, er i sig selv en



stressende erkendelse for de fleste mennesker, for vi bruger meget energi på at
benægte kaos, undgå kaos og skabe orden i kaos. Målsætninger, strategier og
tidsplaner sat ind i tabeller og opstillet i punktform lige til at hænge op på køleskabet
er alt sammen måder, hvorpå vi prøver at styre vores liv i de rette baner og undgå en
kaotisk og stresset hverdag. Og det virker et godt stykke hen ad vejen. Men vi må
også erkende, at tilværelsen byder der på overraskelser, der ikke lader sig kontrollere
ved hjælp af skemaer, tabeller og strategier.

Ordet stress kommer af det latinske ord stringere, ”at stramme eller snøre til”.
Der henvises til den situation, hvor en person føler, at omgivelserne presser på
i en sådan grad, at man ikke længere føler, at man kan klare sig, føler sig trængt
op i en krog. Denne magtesløshed kan herefter give anledning til en række
angstlignende symptomer, der kan føre til en egentlig depression. Begrebet
stress anvendes på flere forskellige måder. Nogle taler om, at de udsættes for
stress, andre at de oplever stress, og atter andre, at de har stress.

Du kan i høj grad lære at sortere i de stressfaktorer, som det er vigtigt at have kontrol
over, og dem, som du bare må tage, som de kommer. Det er fx unødvendig stress at
bekymre sig for, om børnene bliver kriminelle, når de vokser op, lige når de er født. Det
er unødvendig stress at bekymre sig for, om naboen nu også når at få klippet hækken,
så der ser pænt ud, inden I får gæster i morgen, når du alligevel ikke kan gøre noget for
at få ham til det osv. Det er unødvendig stress at bekymre dig for, om manden på
bænken er ensom, dranker og boligløs, hvis du ikke gør noget for at finde ud af, om
det faktisk forholder sig sådan, og bagefter gør noget for at hjælpe ham. Og så er der
andre stressorer, som bare er der: deadlines, syge børn, en irriterende kæreste osv. De
kan ikke fjernes, men de kan i høj grad håndteres ved, at du lærer dig selv at kende og
er opmærksom på, hvad det er, der stresser dig, og hvad der ikke stresser dig.
Desuden kan du lære, hvordan du kan yde akut førstehjælp i en uoverskuelig
situation, og hvordan du kan afbalancere et stresset liv med nogle øvelser, der giver
ro og overblik.

Vidste du det?



Ifølge WHO er stress ved at udvikle sig til den største trussel mod
folkesundheden i den vestlige verden. WHO har forudsagt, at 50 procent af alle
dødsfald vil kunne relateres til stress inden for de næste ti år, hvis vi ikke gør
noget ved det inden.

Hvor stresset er du?

Er du stresset?

På næste side finder du et skema med spørgsmål.

Skemaet kortlægger nogle af de symptomer, du kan opleve ved længerevarende stress.
Hvis du ikke kender svaret på nogle af spørgsmålene, så vær ekstra opmærksom på
netop dette område af dit liv i de næste par dage, og udfyld skemaet på næste side
senere.

Tæl derefter alle jasvar sammen. Se, hvor stresset du er.

1-3: Ingen nævneværdige fysiske symptomer på stress.

4-6:
Du skal være opmærksom og ransage dit liv for stressorer. Det
er nu, du i høj grad kan forebygge.

7-10:
Du er i farezonen for at blive kronisk stresset. Find dine
stressorer, og gør noget med d et samme.

11-15:
Du er kronisk stresset, og risikoen for at blive sygemeldt på
grund af stress er stor.



> 16:
Du skal gøre noget ved din stress nu! Du har gået med
stresssymptomer alt for længe – og det er et spørgsmål om tid,
før det går galt!

1.  Er du ofte ukoncentreret og/eller kort for hovedet?
  Ja

  Nej

2.  Har du bekymringer angående arbejde, indkomst eller penge
generelt?

  Ja

  Nej

3.  Giver nogle af dine personlige relationer (parforhold,
familieforhold etc.) dig stress?

  Ja

  Nej

4.  Føler du dig dagligt anspændt og/eller nervøs?
  Ja

  Nej

5.  Føler du dig ked af det?
  Ja

  Nej

6.  Føler du ofte, at der er ting, der går galt for dig?
  Ja

  Nej

7.  Føler du, at dit sexbehov er lavere, end det plejer at være?

  Ja

  Nej

8.  Føler du dig stresset over ikke at indgå i tætte menneskelige   Ja



relationer?   Nej
9.  Bruger du mindre tid på kontakt med familie og venner, eller

bruger du mere tid sammen med mennesker, fordi du føler, at
du har brug for at dele dine frustrationer/stress med andre.

  Ja

  Nej

10.  Føler du dig isoleret eller ensom?
  Ja

  Nej

11.  Tager du nogen form for receptpligtig medicin direkte eller
indirekte relateret til stress, eller lider du af en psykisk relateret
sygdom?

  Ja

  Nej

12.  Er du sygemeldt på dit arbejde mere end to dage om året?
  Ja

  Nej

13.  Har du stor trang til søde sager eller alkohol?
  Ja

  Nej

14.  Er din evne til at håndtere stress og handle under pres faldet i
forhold til tidligere?

  Ja

  Nej

15.  Er du kronisk træt, og afhjælpes det ikke af søvn?
  Ja

  Nej

16.  Er dine ankler indimellem hævede (hævelsen er værst om
aften)?

  Ja

  Nej

  Ja



17.  Er du blevet mere følsom over for kulde?
  Nej

18.  Arbejder du mest effektiv sent om natten?
  Ja

  Nej

19.  Er du ofte forkølet og/eller kan hoste i flere uger efter en
forkølelse?

  Ja

  Nej

20.  Har du brug for kaffe eller andet opkvikkende for at komme i
gang om morgen?

  Ja

  Nej





Sådan reagerer kroppen på stress

Kroppens fysiske reaktion på stress er skabt, for at vi skal overleve. Problemerne
opstår, når vi er stressede i lang tid af gangen og ikke får nok ro i systemet.

Nervesystemet er styrende

Nervesystemet kan deles op i to systemer, nemlig det somatiske nervesystem, som
kontrollerer bevidste handlinger, og det autonome nervesystem, som sørger for alle de
processer, vi ikke er bevidste om og kun i ringe grad kan påvirke bevidst: at hjertet
slår, fordøjelsen fungerer, leveren renser osv.

Det autonome system kan yderligere deles op i to undersystemer, som er hinandens
modsætninger. Det ene system, der kaldes det sympatiske nervesystem (sympaticus),



styrer alle processer, som er forbundet med aktivitet, nedbrydning, nødstilfælde, eller
hvad man tror, er et nødstilfælde. Det sympatiske nervesystem aktiveres, når vi står op
om morgen, når vi er fysisk aktive, stressede, bange, skal forsvare os, er opstemte, er
mentalt skarpe, analytiske eller skal have sex. I sådanne situationer sender sympaticus
beskeder, der frigør hormoner, som får antallet af hjerteslag og
vejrtrækningsfrekvensen til at stige, øger blodtrykket, nedbryder fedt- og
kulhydratdepoter samt væv i kroppen for at mobilisere energi, sender blod til de
arbejdende muskler, øger svedproduktionen osv. Sympaticus bliver ofte betegnet
”kæmp eller flygt-systemet”, hvilket hentyder til situationer, hvor der er behov for at
være handlekraftig.

Modsætningen til sympaticus er det parasympatiske nervesystem (parasympaticus).
Det parasympatiske nervesystem styrer processer forbundet med ro, afslapning, søvn,
fordøjelse og kreativitet. Beskeder fra parasympaticus og dertil hørende hormoner får
hjertet til at slå langsommere, nedsætter blodtrykket, sender blod væk fra
bevægemusklerne og hen til organerne for at blive renset, iværksætter fordøjelse,
sørger for opbygning af væv (bl.a. muskler) og genopbygning af energidepoter osv.

Parasympaticus og sympaticus er som nat og dag, som yin og yang, som plus og
minus. Begge systemer er altid i gang samtidig, men det ene er altid mere dominerende
end det andet. De kan ikke være lige aktive samtidig. Det vil svare til at trykke på
bilens speeder og bremse på én gang. Aktivering af sympaticus er kroppens
stressrespons i positiv forstand. I virkeligheden er det gavnligt for kroppen med
stressende situationer, idet det træner sympaticus, som lærer af det og gør kroppen
bedre til at håndtere situationer fra gang til gang. Men som du senere vil se, er det kun
gavnligt med stress, hvis det afløses af tilstrækkeligt lange perioder med dominerende
parasympatisk aktivitet. Systemet skal med andre ord restitueres, altså have ro i
perioder, for at det kan fungere optimalt og blive bedre – og for at det er gavnligt for
kroppens sundhed.

Den biokemiske proces

I det følgende beskrives, hvad der sker fysiologisk, når kroppen udsættes for stress.

Nervesystemet sætter gang i hormonerne



Aktivering af nervesystemet giver altid anledning til frigivelse af en kemisk
budbringer: et hormon. Nerve- og hormonsystemet er kroppens
kommunikationssystemer, som sender meddelelser mellem hjerne, rygmarv og hver
eneste celle i kroppen. Hver handling, hvad enten den er bevidst eller ubevidst, starter
med en aktivering af nervesystemet, som via nerveimpulser sender en besked til de
involverede ”parter”: organer (hjerne, hjerte, lever osv.), kirtler (binyrer, bugspytkirtel
osv.) eller andet væv (muskler, hud osv.), alt efter hvilken aktion der skal sættes i
gang. Denne besked medfører en udskillelse af et specifi kt hormon, der kan betragtes
som en kemisk budbringer. Hormonet bindes til overfl aden af dine celler og sætter
gang i en specifi k proces, fx muskelsammentrækning, fordøjelse, en følelse eller
udskillelse af endnu et hormon, som igen har sin virkning et andet sted.

Stressmekanismen trin for trin

Det første, der sker, er, at dine sanser (øjne, ører, næse, hud) registrerer den
stressende situation, fx at det begynder at styrtregne, mens du er ude at gå en tur.
Nervesystemet kommunikerer denne information fra sanserne til hjernen, hvorved
sympaticus aktiveres. Aktivering af sympaticus frigiver umiddelbart hormonerne
adrenalin og noradrenalin fra binyrerne. På den måde øges pulsen og blodtrykket.
Samtidig sendes der et signal om at nedsætte fx fordøjelsesprocessen; blodårerne til
mave og tarm forsnævres, så der strømmer mindre blod til.

Det samlede formål er at øge tilstrømningen af blod til de muskler, der skal reagere på
situationen. Blodet transporterer jo ilt og næring til musklerne, således at der kan
produceres energi, for at du kan gå hurtigere eller sætte i løb, så du undgår at blive
gennemblødt. Dette sker inden for ganske få sekunder efter, at stressen er blevet
opfanget. Du er nu klar til at yde, hvad der skal til for at redde dig ud af situationen.

Det næste der sker, er en kædereaktion med udskillelse af en række hormoner og
neurotransmittere (budbringere i hjernen). Neurotransmitterne dopamin og endorfin
får dig til at tænke klart og nedsætter din opfattelse af smerte, og efter nogle få
minutter udløser binyrerne en type hormoner kaldt glykocorticoider, herunder kortisol
(læs mere side 25).

Fysisk sker der følgende:



1. Hypothalamus (område inderst i hjernen) registrerer stress – uanset om det er en
bjørn, der angriber, eller det er en deadline, der ikke nås.

2. Hormon sendes fra hypothalamus til hypofyse (område forrest i hjernen).

3. Hormon sendes fra hypofyse til binyrer (små kirtler på toppen af nyrerne).

4. Hormoner sendes fra binyrer ud i kroppen (binyrerne producerer fire typer
stresshormoner).

5. Kroppens alarmberedskab sættes i gang.

6. Kroppen signalerer tilbage til hypothalamus om at sende mere besked rundt, om at
der er fare på færde = stressspiral igangsat.

Alt sammen skal til, for at du skal overleve en given fare.

Den fysiske respons er:



Højere puls

En forhøjet puls skal der til for at få mere blod, og dermed ilt og næring, ud til de
muskler, der skal arbejde.

Blodtrykket stiger

Blodtrykket stiger, så hjertet kan tømmes hurtigere for at få blodet hurtigere rundt i
systemet.

Øget frigivelse af fedt fra fedtdepoterne

Hormonerne sætter gang i udskillelsen af fedt fra fedtdepoterne. Fedt er godt
brændstof til en krop i bevægelse. Jo mere fedt der frigives, jo mere energi kan der
omsættes til bevægelse, så du kan kæmpe eller flygte.

Øget frigivelse af glykogen (sukker) fra leveren

Sukker virker ligesom fedtet som brændstof. Sukker, der ligger lagret i leveren, frigives
og pumpes rundt med blodet til de arbejdende muskler, så der er energi til at bekæmpe
det, der stresser.

Blodet bliver en smule tykkere

Blodet bliver lidt tykkere, for at du ikke skal miste så meget blod, hvis du skulle blive
såret under kampen.

Blodkar i visse områder indsnævres

Når du skal kæmpe eller flygte, har du primært brug for energi i arme og ben. Derfor
mindskes blodtilførslen til de områder i kroppen, som ikke er så nødvendige under
bevægelse. Fx er det ikke vigtigt at fordøje, mens du kæmper, så fordøjelsessystemets
blodårer trækker sig en smule sammen, og blodtilførslen mindskes. Det sker generelt
med alle organer under bevægelse.

Blodkar i visse områder udvides

Blodkarrene i arme og ben udvides, for at der kan tilføres mere ilt, fedt og sukker, som
kan omsættes til energi, så præstationen kan øges.

Øget blodsukker gennem nedbrydning af fedt og protein

At der er optimal balance i blodsukkeret, er et alfa og omega for kroppens præstation,



så under stress sættes der gang i omdannelsen af både fedt og protein til sukker.
Denne proces sker i leveren.

Nedsat immunforsvar

Immunforsvaret mindskes under stress for at beskytte kroppen mod
betændelsestilstande. Hvis immunforsvaret er ”for aktivt” under stress, vil mængden
af inflammationer øges – og det resulterer i smerte og nedsættelse af energi, fordi
energien går til immunforsvaret. Samtidig koster det energi at holde immunforsvaret
ihærdigt – og det vil tage energi fra bevægelse. Så det er hensigtsmæssigt, at
immunforsvaret sættes på vågeblus, når du er stresset.

Øget tilbageholdelse af vand

Aldosteron, som er et hormon, der indgår i stressresponsen, indgår i reguleringen af
vand i kroppen. Aldosteron produceres i højere grad under stress for at holde vand
tilbage, så der sikres tilstrækkeligt væske til de mest nødvendige processer.

Øget stimulus af hjerneneuroner

Der er større aktivitet i visse dele af hjernen under stress – alt sammen for at du kan
løse det problem, du står over for: bekæmpe bjørnen eller flygte fra den på den mest
hensigtsmæssige måde.

Alt dette sker, for at kroppen fysisk kan præstere så meget som mulig – og uden disse
reaktioner ville der ikke være mennesker på jorden i dag. Så stress er godt!

Problemerne opstår, når kroppen er stresset gennem længere perioder, for så slider
den mekanisme, der netop er beskrevet, voldsomt på kroppen. En årsag til
problemerne er, at vi sidder for meget ned eller står stille. Derfor har vi ikke har brug
for alle disse øgede funktioner, men de er der alligevel. Og vi er tit så stressede, som
om vi var omgivet af bjørne 24 timer i døgnet. Det er kroppen ikke skabt til at håndtere.
(Læs mere under ”vedvarende virkninger”).

Kortisol er stresshormon nummer et

Kortisol er stresshormon nummer et, dvs. det er det vigtigste hormon, for at du kan
overleve – men også det ”farligste” at have en for langvarig og for stor produktion af.



Kortisol produceres i binyrerne, hvorfra det sendes ud i kroppen, efter at du har været
stresset i nogle minutter.

Vi mister lysten til sex

Kortisol opbygges af kolesterol. Kroppen producerer selv 5/6 af al den kolesterol, den
skal bruge for at fungere, så man ser ofte et forhøjet kolesteroltal hos folk med stress –
netop fordi der skal bruges ekstra kolesterol til produktion af kortisol. Men ud over at
kolesterolproduktionen øges, ”stjæler” kortisol også kolesterol fra produktionen af
andre hormoner, herunder fx fra kønshormonerne. Derfor mister vi ofte lysten til sex,
når vi er stressede. Det ville nu heller ikke være naturligt at indlade sig på
reproduktion (sex), når man står over for en bjørn, som er ved at angribe. På grund af
kvinders i forvejen lave produktion af fx testosteron, skal der ikke meget til, før kvinder
mister lysten til sex. Stress er med andre ord en ”tyv”, der stjæler stort set al kvindens
lyst med det samme, hvorimod der skal langvarig stress til at fratage en mand hans
lyst. Og det kan jo give yderligere stress at føle, at man ikke kan give sin partner det,
han/hun ønsker sig mest.

Fakta om kortisol

•  Øger nedbrydningen af væv, sukker og fedtdepoter og skaffer energi til de
muskler, som har udført det hårde arbejde, for herpå at fylde depoterne op
igen (eller i tilfælde, hvor der er behov for yderligere arbejde, skaffer den mere
energi til at kæmpe eller flygte).

•  Holder blodsukkeret oppe, så du har brændstof til de celler, der skal arbejde.

•  Nedsætter aktiviteten i immunforsvaret for at begrænse inflammationer
(betændelser) i det væv, der eventuelt er kommet til skade under
stressreaktionen.

•  Produceres i op til en time efter at stressen blev udløst, selv ved korte
stressoplevelser. Ved længerevarende stresspåvirkninger øges varigheden af
kortisolens virkning tilsvarende.



•  Fremmer appetitten – for at depoterne kan fyldes op igen efter kroppens
aktiviteter.

•  Cellerne bliver desuden mere eller mindre insulinresistente (se side 28) ved
tilstedeværelse af kortisol. Insulin er et hormon, hvis rolle det er at lagre
energi – modsat kortisol, som skal mobilisere energi. Disse to hormoner
modvirker så at sige hinanden.

•  Halveringstiden er otte timer. Dvs. at halvdelen af den mængde kortisol, der
er udløst efter en stressende situation, stadig er i kroppen otte timer efter.

Evnen til at restitueres sænkes

DHEA og væksthormon er også nogle af de hormoner, kortisolproduktionen hæmmer
produktionen af. Væksthormon er vigtigt for kroppens opbygning. Og DHEA er
vigtigt for opbygningen af kønshormoner og immunforsvar og har stor indflydelse på
celledannelsen. Så når kortisol hæmmer produktionen af disse stoffer, opbygges
kroppen ikke i samme grad, som den ville i en stressfri krop – og det skaber yderligere
træthed, en mat hud, mangel på træningsresultater m.v. At savne overskud og et
sundt udseende kan være endnu et led i den onde cirkel, der giver grundlag for stress.

Hos kvinder kan et lavt DHEA-niveau forårsaget af stress hæmme evnen til at
producere kønshormonerne østrogen og progesteron, og dette kan igen føre til
menstruationsproblemer, PMS, nedsat sexlyst og en forværring af symptomerne i
forbindelse med overgangsalderen. Mænd har deres egne problemer i forbindelse med
et lavt indhold af DHEA, med den deraf følgende manglende evne til at danne en
tilstrækkelig mængde testosteron. Nedsat sexlyst, impotens, nedsat muskelmasse,
depression og hjertesygdom er blot nogle af resultaterne.

Vedvarende stressrespons

Ligeså meget som denne stressmekanisme har ansvaret for vores overlevelse, ligeså
lidt ønsker vi – af grunde der vil blive gennemgået i det følgende – at den er i aktivitet
for længe. Selvom stressmekanismen er yderst effektiv, når det drejer sig om til at
håndtere akutte stresssituationer, er den nemlig også meget problematisk i forbindelse



med længevarende stresspåvirkninger.

For det første er det ikke hensigtsmæssigt, at kroppen opretholder en forøget
kredsløbsaktivitet over længere tid, idet selv små forøgelser kan medføre et permanent
forhøjet blodtryk med dertil knyttede hjerte-karproblemer. Ligeledes er det
uhensigtsmæssigt med en vedvarende forhøjet puls. Hvis pulsen under en given
belastning (siddende, gående, stående osv.) er højere, end den burde være, arbejder
hjertet unødigt meget. Og hvis hjertet slår flere slag, end energikravet egentlig er, vil
hjertet ikke fyldes og tømmes optimalt. Det slider i længden på hjertet, da det resulterer
i, at blodtrykket forhøjes. Derfor er det uhensigtsmæssigt med en forhøjet hvilepuls.
(Hvilepuls er det antal slag, hjertet slår, når du er i hvile/i mindst mulig aktivitet, dvs.
det mindste antal slag, hjertet kan slå og samtidig holde dig i live).

For det andet ønsker man ikke at have kortisol hængende for længe i sit blodkredsløb.
Kortisol er et hormon, som kan indvirke på mange typer celler i kroppen. Desuden er
kortisol længe om at blive nedbrudt i kroppen (halveringstiden er otte timer); så jo
længere stressen varer, jo større mængder kortisol produceres der, og dermed tager
det endnu længere tid, før niveauerne igen er nede på det normale.

Stress tærer på kroppen

Længevarende stress medfører et større forbrug af kroppens vigtige næringsstoffer,
som fx vitaminer, enzymer, sporelementer og specifikke aminosyrer (proteiner). Når
dette øgede forbrug tærer på kroppens egne lagre, kan kroppen komme til at mangle
næringsstoffer, såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt via kosten. De nævnte
næringsstoffer er essentielle i forhold til alle reaktioner i kroppen, såsom produktionen
af hormoner samt en regulering og styring af forskellige andre kemiske processer. De
ovenstående negative effekter er således direkte resultater af mangel på
næringsstoffer. En nedsat tilgængelighed af disse stoffer har også betydning for,
hvordan den efterfølgende stressrespons bliver. Jo dårligere status for næringsstoffer,
desto oftere bliver responsen på stress negativ, fordi kapaciteten til at modstå stress
er forringet, hvilket igen fører til større forbrug af næringsstoffer. Kroppen indgår
dermed i en ond nedadgående spiral, hvor en nedsat stresstærskel først medfører et
større næringsstofforbrug og derefter en mangel på næringsstoffer, hvilket yderligere



nedsætter stresstærsklen.

Kroppens respons på stress kan på den ene side have drastiske konsekvenser for
helbredet, når stressfaktorerne er længevarende og/ eller hyppige. På den anden side
udgør den en fantastisk overlevelsesmekanisme, når stressfaktorerne er kortvarige
og/eller ikke for hyppige. Faktisk viser det sig, at en hensigtsmæssig stressrespons
skaber det modsatte af de ovennævnte effekter, dvs. et bedre immunforsvar, et øget
antal kønshormoner osv.

Hvorvidt stressresponsen bliver den ”gode” eller den ”dårlige”, afhænger således
primært af varigheden og kroppens evne til at modstå den. Visse individuelle forhold
gør sig gældende: Stress opleves forskelligt fra person til person. Generelt kan man
sige, at jo flere stressfaktorer man udsættes for, desto mere følsom bliver man over for
yderligere stress. Når kroppen reagerer på stress, koster det energi, og det er derfor
vigtigt, at kroppen får mulighed for at restitueres. Ved mangelfuld restitution og/eller
uhensigtsmæssig kost sænkes kroppens tolerance over for stress. I værste fald kan
tolerancen blive så lav, at al påvirkning resulterer i en negativ stressrespons.

Derfor gælder det om at få ryddet op i de områder af dit liv, hvor du stresser unødigt –
og hvor en lille indsats vil skabe en stor forskel.

Set fra et evolutionsmæssigt synspunkt og efter princippet om naturlig udvælgelse
giver hele mekanismen omkring stressresponsen faktisk god mening. Har du en god
respons på stress, har du et bedre immunforsvar, flere kønshormoner, god fordøjelse
osv. Du er dermed bedre tilpasset. Ergo er du en overlever – og i naturen er det
overleverne, der får lov til at føre deres gener videre.

Ved vedvarende stress sker der bl.a. følgende:

•  Vedvarende forhøjet fedt- og proteinnedbrydning = nedbrydning af fedtdepoter og
muskler = stor belastning på lever og nyrer. Når vi sidder stille eller i hvert fald ikke
er i bevægelse, bruger vi jo hverken fedt eller protein svarende til den fare, kroppen
tror, den udsættes for. Det betyder en mindsket muskelmasse og et øget fedtindhold
i blodet = en øget risiko for kredsløbssygdomme.



•  Vedvarende forhøjet blodsukker og insulinresistens = omdannelse af sukker til fedt
à fedtophobning, og musklerne genopbygges ikke.

•  Vedvarende insulinresistens = risiko for udvikling af type-2-diabetes à risiko for
vægtforøgelse.

•  Sukkerlagrene genopfyldes ikke, fordi insulinen ikke kan virke = træthed,
sukkertrang.

•  Vedvarende lavt immunforsvar = risiko for alle slags infektioner og autoimmune
sygdomme (fx forkølelse, bronkitis, halsbetændelse og urinvejsinfektioner).

•  Vedvarende forbrug af kolesterol = lavere produktion af steroider og kønshormoner
= dårligere genopbygning, mindre sexlyst.

•  Vedvarende stimulering af hjerneneuroner = vekslen mellem at være overgearet og
udkørt = søvnløshed og træthed = koncentrationsbesvær.

•  Vedvarende vand- og salttilbageholdelse = væskeophobning i vævene =
vægtforøgelse.

•  Øget appetit og trang til visse (sukkerholdige) fødevarer. Det skyldes, at
sukkerdepoterne ikke kan fyldes på grund af, at kortisol hæmmer lagringen af sukker.
Når sukkerdepoterne er ved at være tomme, forlanger kroppen naturligvis at få tilført
sukker, så lagrene igen kan fyldes. Når sukkeret ankommer, kan det ikke lagres – det
omdannes til fedt, og sukkertrangen er stadig stor.

•  Øget mængde kropsfedt. Det sker ikke for alle; men for rigtig mange resulterer
kronisk stress i en vægtøgning på grund af den øgede appetit og specielt på grund
af en øget appetit efter sukkerholdige fødevarer.

•  Vedvarende nedprioritering af fordøjelsen (mavesmerter, forstoppelse, diarré,
opkast, halsbrand osv.). Når kroppen konstant nedprioriterer energi til at fordøje den
mad, du spiser, vil fordøjelsen mere eller mindre gå i stå, hvilket skaber oppustethed
og ubehag. Dårlig fordøjelse giver dårlig ernæring af kroppen, uanset hvor sundt du
spiser. Når kroppen ikke mættes tilstrækkeligt, giver det øget appetit. Derudover



tærer det på energien i kroppen, når fordøjelsen ikke er god.

•  Mindsket knogletæthed. Når kroppen konstant er stresset, prioriteres hverken den
næring eller energi, der skal til for at opbygge cellerne i kroppen – herunder også i
knoglerne – i tilstrækkelig grad.

•  Humørsvingninger, aggressivitet, uprovokeret angst, en overdreven reaktion på
omverdenen. Konstant stimulering af hjerneneuronerne resulterer i
humørsvingninger samt manglende overblik og koncentrationsevne, hvilket i sig
selv skaber dårligt humør. Derudover giver et blodsukker, der ikke reguleres optimalt
på grund af kortisol og manglende sukkerlagring, også op- og nedture i energien.

•  Depressionstilstanden bliver værre. Af samme årsag som ovenstående påvirkes
hjernekemien, og det kan enten skabe depression eller forøge en eventuel
depression.

•  Hukommelse og indlæring nedsættes af samme årsag som ovenstående.

•  Mindsket sexlyst. Det er ikke naturligt for kroppen at have lyst til at reproducere sig,
når den tror, den bliver angrebet af en bjørn. Derudover hæmmes produktionen af
kønshormoner, fordi kortisol forbruger den kolesterol, som skulle være brugt til
dette.

•  Øgede PMS-symptomer (kraftigere kramper, større appetit etc.).

•  Øgede bivirkninger i forbindelse med overgangsalderen (svedeture etc.).

•  Mindsket evne til at restitueres, fordi produktionen af de opbyggende hormoner går
mere eller mindre i stå, og fordi man ikke sover nok eller dybt nok.

•  Søvnfaserne bringes ud af balance på grund af høj kortisolproduktion.

•  Muskelspændinger og muskelsmerter især i nakke og ryg. Kroppen er hele tiden
kampklar, så der sendes masser af impulser fra hjernen og ud til musklerne om at
være parat til at beskytte sig mod angreb og være klar til at løbe af sted. På den måde
er der konstant større spænding i musklerne, end der er behov for = smerter og
spændinger.



•  Hjertebanken – som følge af, at kroppen tror, den skal yde noget fysisk lige om lidt.

•  Rysten på hænderne. Ved kronisk stress er nervesystemet overbelastet, og det
skaber sitren og rystelser.

•  Svimmelhed – på grund af høj puls, øget blodtryk, ustabilt blodsukker og et
overbelastet nervesystem.

•  Træthed – på grund af manglende restitution.

•  Øget svedproduktion. Kroppen forbereder sig jo på kamp, og hormonerne sprøjter
rundt for at gøre alle celler klar. Det øger kroppens varmeproduktion.

•  Åndedrætsbesvær, ”hyperventilation”. Vejrtrækningen bliver overfladisk, og
frekvensen sættes op. Det giver uhensigtsmæssige vejrtrækninger og kan skabe
muskelspændinger.

•  Manglende lyst til sociale aktiviteter med venner og familie. Der er ikke overskud til
at gøre andet end at beskytte sig selv.

•  Rastløshed og indre uro. Kroppen tror jo, at den snart skal på jagt, og det giver
naturligvis uro og rastløshed. Med alle de processer kørende kan kroppen ikke falde
til ro.

Er det stress, der gør dig tyk?

Vi ser i dag flere med for meget fedt i maveregionen, end vi nogensinde tidligere har
set. En af årsagerne er, at vi er kronisk stressede. Kroppen tror konstant, at den skal
være i alarmberedskab. Og det forbereder den sig på, på bedste vis.

Kroppen vil altid forsøge at tilpasse sig en hvilken som helst situation, så den – næste
gang den udsættes for samme påvirkning – vil være bedre rustet. Kroppen vil prøve at
tilpasse sig alle former for påvirkning, og de kan så fremkalde sunde tilpasninger eller
”bare” en tilpasning til ikke at blive så belastet. Når man fx ryger, vænner kroppen sig i
højere og højere grad til at acceptere røgen, så man ikke hoster og bliver blå i ansigtet,
hver gang man tager en cigaret. Så selvom påvirkningen ikke er hensigtsmæssig,
omstiller kroppen sig efter den. Men den kan også tilpasse sig noget, der gør den



stærkere. Det er bl.a. det, der sker, når du kommer i bedre og bedre form, jo mere du
træner. Hvad angår stress, bliver kroppen også efterhånden bedre rustet til at klare
næste stresssituation. Desværre er det bare mere opslidende for den. Når du er
stresset, tror kroppen som nævnt, at du skal i gang med at slås eller hurtigt fjerne dig
fra stedet. Til det skal den bruge energi, som den enten får fra sukker eller fra fedt.
Sukker henter kroppen fra blodet, leveren og musklerne, fedt kommer fra
fedtdepoterne. Det fedt, der ligger lagret omkring maveregionen, frigives lettere til
blodet end alt andet fedt på kroppen. Derfor er det også et godt sted at ophobe fedt,
hvis man ved, at der i kampsituationer ofte er brug for frigivelse af fedt. Det vil sige, at
fedtet fra maven hurtigere kan omdannes til energi end fedtet på arme eller ben. Når
kroppen konstant udsættes for stress, vil den med andre ord forberede sig og lagre
fedt i maveregionen, så det er lettere at få fat på, næste gang der er behov for det.
Problemet er blot, at vi ofte ikke udfolder os fysisk, når vi er stressede. Vi skal bare
kunne sidde i bilkøen, ved computeren, stå og tale med naboen osv. og får på den
måde aldrig brugt noget af den mængde fedt, der lagres på mave og lår. Spiser man
desuden for meget mad, vil ophobningen naturligvis kunne ses som en større og
større mave.



Appetitten øges

Lige når stress er på sit højeste, mindskes appetitten markant. Det kender du måske fra
din træning, hvor du kan være meget sulten, når du går i gang, men hvor sulten ret
hurtigt forsvinder under træningen, selvom du ikke spiser noget. Også lige efter kan
din appetit være stort set ikkeeksisterende. Men når den akutte stress er forsvundet,
vil stresshormonerne stimulere appetitten, for at du kan få fyldt dine depoter op (som
kroppen tror, må være blevet brugt til ”kamp”). Er man mere eller mindre kronisk
stresset, vil appetitten for langt de flestes vedkommende være kraftigere end normalt.
Typisk er det de letoptagelige kulhydrater, der vækker størst appetit, fordi kroppen
ved, at det er den form for næringsstoffer, den hurtigst kan omsætte til
bevægelsesenergi.

Samtidig virker disse kulhydrater også afslappende, idet de bl.a. påvirker hjernens
produktion af dopamin. Derfor har mange behov for spise noget sukkerholdigt eller



snuppe et glas rødvin (alkohol er den mest raffinerede form for sukker, der findes) for
at kunne falde ned efter en lang arbejdsdag. Alt sammen er noget, der påvirker det
daglige kalorieindtag. Så ud over at stress i det hele taget skaber en øget fedtlagring,
forstærkes effekten selvfølgelig også af et større kalorieindtag.

Førstehjælp til en stresset krop

Nu kender du alle virkninger af stress – gode som dårlige.

For at tage toppen af stressen her og nu – og for at kunne forebygge de
langsigtede virkninger af stress får du i de næste kapitler en række råd, ideer og
øvelser, som du kan indarbejde i din dagligdag.

•  Træk vejret bedre – lav vejrtrækningsøvelserne fra side 59

•  Drik mere vand – se side 48

•  Prioritér din søvn – se side 39

•  Grin dagligt – se side 70

•  Optimér din fordøjelse – se side 43

•  Spil musik, du kan lide – se side 71

•  Meditér – se side 60

•  Motionér og træn – se side 47

•  Lav energiøvelser – se side 59 og 63

•  Prioriter dine opgaver – se side 74



Stress og søvnproblemer

For mange mennesker påvirkes søvnen i høj grad af stress. Det er naturligt, at det
påvirker søvnen, når du er ved at blive angrebet af et vildt dyr, for så er det ikke særlig
hensigtsmæssigt at lægge sig til at sove, hvis du da ellers vil overleve. Stress betyder
jo, at et væld af hormoner farer rundt i kroppen – og da stress skal skabe mere energi
og gøre dig kampklar, kan det naturligvis ikke samtidig give dig ro og gøre dig
afslappet, hvis mængden af stresshormoner er for stor, når du skal til at sove.

Kroppens naturlige stresshormonproduktion er skabt til at følge din døgnrytme.
Mængden af stresshormoner stiger, når morgenen gryr, og er højest om formiddagen
og hen over middag – hvis du altså ikke er unødigt stresset.

Som det ses på figuren næste side, stiger mængden af kortisol i de sidste timer, du



sover – dvs. lige inden natten bliver til dag. Mængden er forhøjet i formiddagstimerne,
hvilket er naturligt, fordi det i gamle dage var på det tidspunkt, vi gik ud og arbejdede
hårdt for føden. Efterhånden som dagen går, falder mængden af stresshormon, for til
sidst at nå et nulpunkt, der giver plads for, at alle de genopbyggende processer, der
foregår om natten, kan sætte i gang. Men alt dette sker kun, hvis du sover optimalt og
ikke har en hverdag, hvor mængden af stresshormon er for høj.

Som det ses på figuren næste side, betyder perioder med stress, at der vil være en
forhøjet kortisolproduktion i nattetimerne, hvilket ikke kan give en rolig søvn.
Hyppigst kommer det til udtryk ved, at du falder i søvn, vågner op efter en 4-5 timer og
derefter sover uroligt resten af natten. Trods mange timers ophold i din seng er du
træt om morgenen, når du vågner. Andre oplever, at de ikke kan falde i søvn før langt
ud på natten. Og når det først sker, sover de uroligt med mange opvågninger. Dette er
tegn på kraftig stress, for når ”bjørnen” våger over din seng, kan du naturligvis ikke
falde i søvn. Du kan først sove, når tankerne falder lidt til ro – og hvis der går flere
timer, før du sover, går der også flere timer, før mængden af stresshormon er så lav, at
kroppen kan falde til ro.

Hvis du oplever dette nogle få dage om året, betyder det ingenting for din sundhed.
Men det betyder meget, hvis det sker jævnligt og i lange perioder ad gangen.

Er det mangel på søvn, der gør dig stresset eller omvendt?

Om det er stress, der frarøver dig søvnen, eller det er mangel på søvn, der gør dig



stresset i de vågne timer, kommer sådan set ud på et. For uanset hvad, så giver det, at
du ikke sover nok, de samme symptomer. Mangel på søvn skaber simpelthen endnu
mere stress – og mere end det er nødvendigt.

Søvnen bruges til at opbygge kroppens celler, væv og væsker. Det er derfor, du kan
være træt, når du går i seng om aftenen, men vågne frisk op dagen efter. Kroppen er
simpelthen blevet genopbygget/genopladet i løbet af søvnen. Får du ikke nok hvile,
kan kroppen af gode grunde ikke være lige så genopladet, som hvis du sover 7-9 timer.
Det er meningen, at ca. en tredjedel af livet skal bruges på at sove – simpelthen for at
de resterende timer, hvor du er vågen, kan blive så lærerige, energifyldte og
livsbekræftende som muligt. Jo mindre søvn du får, jo mindre energi vil der være, når
du er vågen – uanset hvor mange kopper kaffe og hvor meget cola du drikker. Og jo
mindre energi du har, jo mindre kan du overkomme. I sidste ende går det ud over den
energi, du har til at nyde dit liv. Vidste du, at den fysiske restitution af kroppen, helt
overordnet set, sker i de første fire timer, du sover? Den psykiske/mentale restitution
finder primært sted i de resterende timer. Så hver gang du sover for lidt, går det ud
over præcis den del af søvnen, hvor du henter alt dit psykiske og mentale overskud,
din kreativitet, din livsglæde og dit overblik – dvs. at det går ud over den del af
søvnen, hvor du håndterer din stress. Og det kan godt være, at du ikke føler, du går
glip af noget, fordi du ikke sover nok; men rygere føler jo heller ikke, at de får
rygerlunger, hver gang de tager en smøg. Så det er ikke altid, du kan mærke, at du gør
noget usundt, selvom du gør det.

Mangel på søvn gør dig tyk

Undersøgelser viser, at risikoen for at blive overvægtig er mere end fem gange så stor,
hvis du ikke får tilstrækkeligt med søvn, i forhold til de personer, der sover
tilstrækkeligt.

I dag sover vi i gennemsnit én til to timer mindre, end folk gjorde for 50 år siden. Og
hvorfor så det? Efterhånden som vi har lettere adgang til elektrisk lys og adgang til
underholdning på tv og computere, kan vi holde os vågne i længere tid, fordi kroppen
tror, at det er sommer hele året.

Måske lyder det paradoksalt, at en tilstrækkelig mængde søvn – vores umiddelbart



mest passive tilstand – kan spille en så stor rolle for vores evne til at holde fedtet fra
livet og bevare idealvægten. Men søvnen er jo netop ikke en passiv tilstand. Mens vi
sover, finder der en hel masse komplekse processer sted, og hvis der skæres i
søvnmængden, amputeres og afbrydes disse processer. Står det på gennem længere
tid, øges risikoen for en række livsstilssygdomme, bl.a. type-2-diabetes og
blodpropper.

Når du ikke sover nok, øges appetitten

Undersøgelserne viser, at der sker forskydninger i kroppens appetitregulerende
hormoner, når du er i søvnunderskud. Fx falder niveauet i det appetitkontrollerende
hormon leptin. Derimod stiger niveauet af ghrelin, som er et appetitstimulerende
hormon. I en undersøgelse havde de forsøgspersoner, der sov under fem timer pr. nat,
15 procent mindre leptin og 15 procent mere ghrelin i blodet. Hos dem, der to nætter i
træk kun sov fire timer, dykkede leptinniveauet med 18 procent, mens ghrelin steg med
28 procent. Når balancen mellem de to hormontyper forskydes på den måde, føler man
sig sulten, selvom kroppen ikke er i energiunderskud – og man kommer let til at spise
for meget.

Mangel på søvn øger også koncentrationen af kortisol. Og også kortisol øger
appetitten, så man igen spiser mere. Og hvem bliver ikke stresset af at veje for meget?

Mangel på søvn giver dårlig fordøjelse

I nattetimerne ”renser” kroppen hele systemet. Søvnen er bl.a. med til at restituere
tarmsystemet, som indeholder omkring to kilo bakterier. At tarmbakterierne har gode
arbejdsforhold er et alfa og omega for en god fordøjelse. Når søvnmængden
reduceres, får kroppen ikke ro til at skabe balance i forholdet mellem de gode og
dårlige bakterier. Så kan de dårlige bakterier få overtaget og give uro i tarmene.
Undersøgelser viser, at hvis man nedsætter mængden af søvn, kan det reducere
immunforsvarets funktion med op til 25 procent. Derudover vil en dårlig fordøjelse
også kunne resultere i, at du spiser for meget og får væskeophobninger i hele kroppen
– hvilket igen er med til at give dig unødig fylde og vægt, ud over de gener, som
stress i sig selv skaber, også i form af fordøjelsesproblemer og væskeophobninger.



Test om du mangler søvn

Du kan teste, om du har søvnmangel, ved at lægge dig på en seng eller
tilsvarende med en ske i den ene hånd, som du lader hænge ud over siden på
sengen. Kig på dit ur, og læg dig til at sove. Du vil vågne, lige idet du er ved at
falde i søvn, fordi hånden slipper skeen – og vågner du ikke ved det, så larmer
skeen forhåbentligt så meget, at du vågner, når den rammer gulvet. Vågner du
ikke ved nogen af delene, så har du uden tvivl stor søvnmangel.

Hvis du falder i søvn på under fem minutter, er du i søvnunderskud, hvis du
lægger dig kl. 10 og kl. 12 om dagen, når du er stået op ved syv-ottetiden og i
øvrigt lever en ”normal” hverdag. Du skal foretage testen tre dage i træk for at
vide, om du har et generelt søvnunderskud.

Mangel på søvn giver øget trang til søde sager

Når du ikke får tilstrækkelig søvn, vil det betyde, at du opholder dig i lys i længere tid,
end kroppen er skabt til. Hvis du opholder dig i mørke, vil du automatisk sove mere.
Men ophold i lys betyder omvendt, at du kan holde dig vågen længere, end du ville
kunne, hvis du havde været i mørke i noget af tiden. Kroppen er skabt i en tid, hvor
der ikke var noget elektrisk lys, man kunne tænde, når natten faldt på. Vi er skabt til at
falde til ro, i takt med at mørket sænker sig, og siden falde i søvn – og vågne igen, når
det bliver lyst. Om sommeren er det lyst i længere tid, om vinteren i kortere. Når du
opholder dig længere tid i lys, vil kroppen derfor tro, at det er sommer. Desuden er
sommeren den tid, hvor vi skal fedes lidt op. Ikke sådan at forstå, at mennesker
tidligere var tykke om sommeren; men på den årstid var der masser af mad i naturen,
og så gjaldt det om at spise løs, så man kunne genvinde den vægt, man om vinteren
havde tabt på grund af det reducerede madforråd og kroppens øgede stofskifte, der
var nødvendigt for at holde varmen. Ved at spise godt i den lyse tid fik man lettere ved
igen at kunne gennemleve vinteren med dens kulde og sparsomme madressourcer –
og man kunne desuden overleve, hvis maden fx rådnede eller blev stjålet. Så naturens
måde at få os til at spise mere er ved at øge appetitten; derfor giver sollys lyst til mere
mad. Når du opholder dig i elektrisk lys, og dermed kan holde dig vågen i længere tid,
end hvis det var blevet mørkt, vil kroppen tro, at det er sommer – og give dig en øget



appetit. Om sommeren findes der mange flere kulhydratholdige fødevarer i naturen,
såsom bær og frugter, som kroppen ved, at den kan bruge til at opbygge de ekstra
depoter, den har brug for om vinteren. Det er derfor helt naturligt, at du får lyst til mere
kulhydratholdige fødevarer, når du opholder dig mere i lys. Mange oplever en øget
trang til søde sager, når de rejser til mere solrige egne – og her er det netop den samme
mekanisme, der træder i kraft. Men i disse tider har vi jo, trods øget lysmængde, ikke
behov for øget appetit, så det gælder om at få sovet tilstrækkelig meget i mørke rum,
specielt om vinteren, for at vi kan følge kroppens naturlige rytme og på den måde
undgå at spise for mange søde sager.

Ud over at stress i sig selv skaber en større trang til at spise, er der bestemt ingen
grund til at få endnu mere lyst til mad og søde sager, fordi du ikke sover nok.

Sov godt

Prøv nogle af følgende teknikker, hvis du har problemer med at sove, enten
fordi du ikke kan falde i søvn, fordi du vågner for ofte i løbet af natten, eller
måske fordi du ikke føler dig veludhvilet og frisk, når du vågner om morgenen.
De kan også fint bruges, hvis du blot ønsker at forbedre kvaliteten og
kvantiteten af din søvn.

•  Vær udendørs i mindst tyve minutter dagligt – og meget gerne mere.

•  Motionér dagligt. Du skal ikke nødvendigvis træne hver dag, men motionere
så du får rørt kroppen. Det kan passende foregå udendørs, så slår du to fluer
med ét smæk.

•  Mørklæg dit soveværelse.

•  Flyt mobiltelefon og andre elektriske apparater, så de står mindst 1½ meter fra
dig.

•  Ryd op i dit rod. Rod i soveværelset giver dårlig energi i rummet og gør din
søvn mindre afslappende.

•  Brug en god hovedpude, der kan formes efter din nakke og dit hoved, så



hovedet kan ligge i en naturlig stilling. – Og sørg for at holde puden ren.

•  Se ikke tv, lige inden du skal sove. Fjernsynet giver lys og masser af uro til
nervesystemet.

•  Vær mæt, når du lægger dig på puden. Sult forstyrrer nattesøvnen. Det samme
gør for meget mad lige inden sengetid. Så gå heller ikke i søvn med en fyldt
mave. Et sted midt imellem er optimalt.

•  Spis fedt, protein og lav-glykemiske kulhydrater inden sengetid, hvis du skal
spise noget. Sukkerholdige fødevarer giver stress og forstyrrer
blodsukkerbalance og hormoner – og dermed din søvnrytme.

•  Tøm hovedet, inden du lægger det på puden. Har du mange tanker om alt,
hvad du skal nå i morgen, og alt hvad du skal huske, så tag en blok med i
seng, og skriv alting ned. På den måde ved du, at du nok skal huske det hele,
og du kan roligt vandre ind i drømmeland.

•  Sov i et koldt eller middeltempereret rum. Bliver der for varmt i rummet,
forstyrrer det søvnen. Og du må heller ikke sove så koldt, at du ikke kan holde
varmen, for så vågner du også hele tiden.



Stress giver dårlig fordøjelse

For nogle sætter stress sig straks i tarmsystemet og skaber ravage. Når du bliver
stresset, vil kroppen prioritere blodomløbet, og dermed at der tilføres energi til
lemmerne og knap så meget til organerne. Når du er stresset, tror kroppen, at den skal
kæmpe eller flygte, og så er det ikke vigtigt at fordøje lige her og nu. Så fordøjelsen
nedprioriteres simpelthen. Dog kan du med stor fordel gøre alle nedenstående ting for
at mindske belastningen på fordøjelsen og dermed fremme den; men hvis den skal
virke optimalt, skal du stresse ned for at få den helt på plads.



Sid ned, når du spiser

Ro omkring måltidet er vigtigt, for at fordøjelsen kan foregå optimalt, men i høj grad
også, for at du kan få et frikvarter fra dagens gøremål. At spise er alle tiders mulighed
for at tage en pause og stresse lidt ned. Indtag dit måltid i ro og mag, og undgå at lave
andre ting imens. Når du læser avis, ser fjernsyn, laver lektier osv., mens du spiser, har
du tankerne alle andre steder end på maden – dvs. at du stresser din krop og
nedprioriterer fordøjelsen endnu mere, end hvis du sætter dig og tager den tid, der
skal til for at spise. Du smager ikke ordentligt på maden, du tygger den ikke godt nok,
og måske opdager du ikke, hvornår de første mæthedstegn dukker op. Samtidig er det
en god idé at sidde stille og spise, så kroppen kan koncentrere sin energi om at sende
blod til tarmsystemet for at sætte gang i fordøjelsen.

Spis så meget rå mad som muligt

Maden skal være så uforarbejdet som muligt. Vi er egentlig skabt til at spise mad, der
slet ikke er tilberedt; men efter at man for mange tusind år siden begyndte at anvende
ild ved madlavningen, steger og koger vi maden mere og mere. I de senere år er det
nærmest gået helt over gevind, og der er ligefrem nogle, som slet ikke kan lide noget
som helst rå mad. Alt skal være tilberedt, for at de vil spise det. Vi har selvfølgelig
udviklet vores fordøjelsessystem gradvist, men vi er slet ikke udviklet til at opnå
optimal sundhed ved udelukkende at spise forarbejdet mad. Forarbejdning ødelægger
mange af madens vigtigste næringsstoffer og er den primære årsag til, at fordøjelsen
påvirkes i negativ retning. Men det er også sådan, at jo mere forarbejdet maden er, jo
mere spiser vi af den. Og jo mere vi spiser ad gangen, jo større arbejde sættes
fordøjelsessystemet på. Hvis du så samtidig ikke tygger maden ordentligt, ikke drikker
nok eller drikker alkohol, og hvis blodforsyningen til tarmsystemet er nedsat på grund
af stress, betyder det at spise forarbejdet mad en ekstra overbelastning af systemet.

Tilbered din mad omhyggeligt nok til, at du kan lide at spise den. Søg at spise så
mange fødevarer som muligt rå: grønsager, frugter, nødder/kerner, skaldyr osv. Der er
masser af fødevarer, som er lette at have med i madpakken i rå form. Og selvfølgelig må
du gerne forarbejde maden – men spis så meget mad råt, som du kan; på den måde gør
du det bedste for dig selv, din sundhed og din fordøjelse.



Indtag mælkesyrebakterier som kosttilskud

Tarmsystemet rummer omkring to kilo bakterier. På spidsen af en nål kan der sidde to
millioner bakterier. Hvor mange tror du så ikke, der tilsammen er i tarmene? Det er en
ordentlig mængde. Og er der uorden i systemet, kan det hjælpe at tilføre gode bakterier
fra et kosttilskud, så bakteriefloraen bliver optimal. Og der er altid uorden i
bakteriefloraen, hvis du har dårlig fordøjelse, og når du er stresset.
Mælkesyrebakterier sammensat som kosttilskud kaldes overordnet for probiotika. Det
er det modsatte af antibiotika. Antibiotika er medicin, der slår bakterier ihjel, hvor
probiotika er et kosttilskud, der fremmer den gode bakterieflora. Du skal indtage
omkring 30 milliarder enheder dagligt. Køb din probiotika i en helsekostforretning eller
på apoteket. Du skal ikke indtage probiotika fra nu af og i al evighed. Prøv først i
fjorten dage, indtag derefter kun probiotika hver anden dag, og trap så stille og roligt
ned. Så mærker du, hvor din grænse er. Efter et stykke tid er tarmens balance
genoprettet, og du kan undvære tilskuddet.

Endnu en årsag til, at vi ofte bliver syge, trætte og hænger med hovedet, når vi er
stressede, er, at fordøjelsen er ude af balance og ikke får den opmærksomhed, den skal
have. De to kilo bakterier, der ligger i tarmene, udgør 75 procent af kroppens
immunforsvar. Dvs. at når fordøjelsen er ud af balance, så er immunforsvaret det også.
De 80 procent af tarmenes bakterier skal være af den gode slags, og de 20 procent er
altid dårlige. Under stress kan disse andele være helt vendt om – og det er med til at
nedsætte dit immunforsvar og din energi og forværre din fordøjelse. Sygdom, mangel
på energi og en oppustet mave med smerter skaber altid endnu mere stress. Endnu en
ond stressspiral.

Drik alkohol og spis sukker i moderater mængder, eller udelad begge dele i det
daglige

Alkohol og sukker gør tarmen ’utæt’, som det kaldes. Efter tre genstande og omkring
30 gram sukker indtaget på en gang, lækker tarmen en smule. Det betyder, at
tarmvæggene bliver mere gennemtrængelige, og fødevarer kan gå mere eller mindre
ufordøjede ud i blodet. Her er det så blodets immunforsvar, der skal tage sig af
fremmedlegemerne, mens lever og nyrer skal rense blodet for disse ufordøjede
partikler. Det sætter hele systemet på overarbejde og er en af årsagerne til, at man får



tømmermænd. Dagen efter, at man har deltaget i et sukkerorgie, er der faktisk mange,
der oplever nogle af de samme symptomer som efter for stor alkoholindtagelse. For
sukker og alkohol giver den samme virkning på tarmene. Og alle har oplevet at få
dårlig mave efter en våd aften eller en aften, hvor armen er gået i rutefart fra slikskålen
og sodavandsflasken til munden. Det allerbedste for et overbelastet tarmsystem er i en
periode at udelade både sukker og alkohol. Giv tarmsystemet lidt ro. Så kan du kaste
dig over de søde sager og våde varer igen, når hele systemet er restitueret og dermed i
bedre stand til at hele sig selv efter synderne.

Sukkeret sætter sig på maven

Ud over at sukker og alkohol giver problemer med fordøjelsen, skaber indtagelse af
disse stimulanser en stressrespons i kroppen: Hjertet begynder at slå hurtigere,
sveden kommer lettere frem på panden, evnen til at skabe overblik over flere ting
mindskes, væskeophobningerne øges, koncentrationsevnen nedsættes osv. Sukker
giver præcis samme respons i kroppen, som fysisk stress gør. Og nøjagtig samme
respons opstår ved indtagelse af alkohol. Det betyder også, at sukker og alkohol
sætter gang i lagringen af fedt i maveregionen. Ligesom man tidligere kaldte en stor
mave for en ølvom, fordi det ikke mindst forekom hos folk, der drak for meget alkohol,
så ser vi i dag, at maverne vokser sig store og flæskede af alkohol, for meget sukker i
maden og – stress!

Optimering af fordøjelsen

•  Tyg maden grundigt. Den skal være flydende, før du synker den.

•  Spis veltilberedt mad af god kvalitet.

•  Drik en tredjedel af din kropsvægt i deciliter vand dagligt – fordelt over hele
dagen (se side 51).

•  Spis så meget rå mad som muligt (se side 41).

•  Drik alkohol og spis sukker i moderater mængder, eller udelad det helt i det
daglige.

•  Indtag eventuelt mælkesyrebakterier som kosttilskud (30 mia. enheder
dagligt).

•  Stress ned.



•  Sid ned, når du spiser – eller i hvert fald skal du ikke lave andre ting, mens du
spiser.



Træning og stress

Under de rette omstændigheder er det sundt med træning. Men træning betyder også
stress for kroppen. Den umiddelbare effekt af træning er træthed, ømhed eller
lignende, et resultat af den belastning/stress, som kroppen er blevet udsat for. I de
rette mængder og under de rette omstændigheder er træningens akkumulerende effekt
dog lige præcis det, der gør kroppen sundere – og tilmed bedre til at håndtere
forholdsvis mere stress. Med andre ord kan hensigtsmæssig træning gøre os mere
overlevelsesdygtige, hvilket har en lang række fysiologiske, psykologiske og
anatomiske effekter, som er gavnlige for os.



Træning kan tippe læsset

Træning kan dog under visse omstændigheder have den modsatte effekt. En
overbelastningsskade er et udmærket eksempel på en negativ påvirkning, hvor den
mængde stress, træningen har tilført kroppen, har overskredet vævets kapacitet.
Spørgsmålet er, under hvilke omstændigheder og i hvilke mængder træning kan have
negative effekter.

Under stress producerer kroppen hormoner som adrenalin, kortisol og aldosteron,
blandt andet for at imødekomme behovet for et øget energiforbrug. Adrenalin er et
velkendt hormon, som sørger for en øget aktivitet i kredsløbet, således at mere blod og
dermed mere næring kan transporteres ud til musklerne for at støtte deres behov for
større aktivitet. Kortisol er et hormon med mange forskellige virkninger: Det sørger for
at øge blodsukkerniveauet ved at nedbryde væv og omdanne det til sukker i leveren.
Dermed kan der leveres mere sukker til de arbejdende muskler. Derudover nedsætter
kortisol aktiviteten af de andre kropsfunktioner for at ”spare på” energien under
truende situationer. Bland andet nedsættes aktiviteten af immunforsvaret, som normalt
beskytter os mod virus og bakterier. Med andre ord: Når man flygter fra en bjørn, er
det mindre vigtigt at bekæmpe influenza! Nedsættelse af immunforsvarets aktivitet har
også til formål at begrænse den umiddelbare betændelsesreaktion, der under kritiske
situationer kan opstå i en eventuelt påført skade, og dermed begrænses også smerten.
Ydermere hæmmer kortisol virkningen af hormonet serotonin i hjernen, som har en
afslappende og beroligende effekt på kroppen, mens det øger effekten af hormonet
dopamin, hvilket medfører årvågenhed og klarhed. Hormonet aldosteron, som også
produceres, når der er fare på færde, nedsætter udskillelsen af vand og mineraler fra
kroppen. Det sikrer, at der er tilstrækkeligt med væske og næringsstoffer i kroppen til
at imødekommende behovet for en kraftig aktivitet.

Stressmekanismerne er dermed perfekte til at håndtere stress, dvs. at de i høj grad
træder i kraft, når du træner din krop. Når du løber eller cykler en tur, spiller fodbold,
svømmer eller går til aerobic, tror kroppen simpelthen, at der er en bjørn efter dig.

Men ligesom langvarig stress uden bevægelse belaster kroppen, så er langvarig og
overdreven træning også belastende for systemet, selvom du egentlig gør det, stress



er skabt til: Du bevæger dig. Så langvarige træningspas gør ikke en stresset krop
sundere, snarer tværtimod. Men her taler vi så fx om overdreven styrketræning,
maratontræning, triatlon over en vis længde osv. Der er ingen belæg for, at man skal
træne kroppen i mere end 30-60 minutter dagligt, hvis man skal holde sig sund, bevare
idealvægten og få energi. Snarere tværtimod: Jo flere timer du træner, jo højere er
risikoen for, at du bliver overtrænet (overstresset), får en skade og tvinges til at tage
en pause.

Er træning altid et sundt tiltag?

Træning udgør som nævnt en påvirkning/stress på kroppen. Hvorvidt træning er
sundt eller ej, afhænger af mængden af øvrige påvirkninger/stressorer. Kroppen kan i
virkeligheden betragtes som en bankkonto med en vis kapacitet til at modstå stress.
Denne kapacitet er forskellig fra person til person og kan variere over tid afhængigt af
livsstil. Er udtrækningerne på bankkontoen mindre end indtægterne, dvs. at mængden
af påført stress er mindre end kroppens kapacitet, så er der overskud på kontoen.
Såfremt der er overskud over længere tid, vil renteafkastet få overskuddet til at stige
yderligere. På den måde stiger kroppens evne til at håndtere stress. Det passer
udmærket med den kendte talemåde: ”Det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere.”
Eksempelvis kan et veltilrettelagt træningsprogram gøre kroppen i stand til at klare
mere og mere træning, uden at den bliver overbelastet. Hvis udtrækningerne på
kontoen derimod er større end indtægterne, vil overskuddet – og dermed kapaciteten
til at modstå stress – aftage. En given påvirkning/stress vil således opleves som
relativt større, jo mere kapaciteten aftager, hvilket fører til en nedadgående spiral.

Træning er en sundhedseleksir for en stresset krop

Selvom træning er stress for kroppen, så er det i høj grad gavnligt at følge et
veltilrettelagt træningsprogram, når du er stresset. For motion og træning er netop det,
kroppen efterlyser, når den er stresset, det er nemlig det, den har forberedt sig på (se
side 21 – kæmp og flygt). Så alle stressede mennesker bør træne deres krop, om ikke
dagligt, så i hvert fald hver anden dag. Netop for at få gavn af alle de ekstra hormoner,
fedt og sukker, der allerede er parat til at blive brugt ude i systemet. Men som nævnt
ovenfor, er det ikke sådan, at jo mere man træner, jo sundere er det.



Når du vælger træningsform, så vælg en, du kan lide, og kig ikke så meget på, hvor
mange kalorier du nu brænder af på den. Det tæller ikke i det lange løb, for der er stor
risiko for, at du mister lysten til en form for motion, som du ikke kan lide – og så
hjælper det lige fedt. Samtidig skal det ikke føles surt, at du skal ud og træne, når du
har fri, for det giver bare yderligere stress, hver gang du er nødt til at ”tage dig
sammen”.

Fire timer om ugen eller en halv time om dagen

Fire timers træning og motion om ugen eller en halv time dagligt er et rigtig godt
middel til at håndtere stress i kroppen. Og denne anbefaling falder helt i tråd med
Sundhedsstyrelsens råd om fysisk aktivitet.

Der er flere grunde til, at motion og fysisk aktivitet kan modvirke stress og forbedre
trivslen. For det første betyder det, at kroppen bliver brugt til det, stress er skabt til at
få os til: bevæge os. Dernæst bliver der ved regelmæssig motion produceret flere
stimulerende hormoner i blodet, og de er gavnlige for vores humør og velvære.
Desuden producerer vi mere mandligt kønshormon, hvilket også øger sexlysten. Så
med motion og træning slår vi flere fluer med ét smæk!

Undersøgelser viser, at folk, der motionerer bare fire timer om ugen, har det
bedre. Blandt motionsløbere er der langt færre, som er pressede, ængstelige
eller sover dårligt om natten, end blandt folk, der ikke motionerer. Og hvis
kvinder bevæger sig mindre end to timer om ugen, er de endnu mere stressede
end mænd.



Drik vand – og tag toppen af stressen

Kroppen bliver stresset, hvis ikke den får vand. Vand er det stof, kroppen dør næst
hurtigst af mangel på. Ilt er vigtigst. Når kroppen ikke får tilstrækkeligt med vand i det
daglige, vil den tro, at der er hungersnød på vej – og det truer kroppens overlevelse
og skaber stress. Og der er jo bestemt ingen grund til at stresse kroppen på grund af
mangel på vand i et land, hvor der er drikkeklart vand i stort set alle vandhaner.

Du mister konstant væske

Hvis kroppen ligger stille i 24 timer og dermed har et minimalt svedtab, mister du så
meget som omkring 1-2 liter væske alene via urin, afføring, udånding og sved. Du
sveder konstant, også selvom du ikke kan mærke det. Når luften hele tiden kan nå at
optage sveden fra din hud, bliver du ikke fugtig på huden; men du sveder alligevel en



masse vand ud af kroppen. Hver gang du puster ud, kommer der masser af vand ud af
munden. Prøv at ånde på en rude eller et spejl. Så dannes der dug. Dug er vand – vand
fra din udånding. Tænk på, hvor mange gange du ånder ud hver dag! Der mistes store
mængder væske ad den vej. Og endnu mere forsvinder, når du stresser, for der
produceres mere varme i en stresset krop, og dermed øges svedafgivelsen, og antallet
af vejrtrækninger stiger. Desuden sætter stress kroppens organer på overarbejde, så jo
større mængde væske de kan få tilført til deres processer, jo bedre kan de håndtere
den belastning, det er at ”rense” en stresset krop.

Kun vand tæller i væskeregnskabet

Det er stort set ikke andet end vand, der tæller i det daglige væskeregnskab. Væske i
form af kaffe, sort te, sodavand, øl, vin m.v. kan ikke erstatte det daglige behov for
vand. Så det er vand, du skal drikke hver dag. Der har været lavet undersøgelser af
den vanddrivende virkning af kaffe og te, og de har vist, at det ikke er så
vanddrivende, som man hidtil har troet. Men prøv udelukkende at drikke kaffe i en
uge, og se, om du ikke bliver tørstig undervejs. Det kan ikke lade sig gøre at dække
væskebehovet ved udelukkende at drikke kaffe, sodavand, te osv. Det er kun vand og
grøn te, der tæller som væske – og lad al anden væske (kaffe, te, saft, juice etc.) være
ud over det daglige væskebehov.



Drik en tredjedel af din kropsvægt i deciliter vand om dagen

For at dække kroppens væskebehov skal du drikke, hvad der svarer til en tredjedel af
din kropsvægt i deciliter vand dagligt – og det skal fordeles over hele dagen.

Der findes ikke et lager for vand i kroppen, selvom om man kan fristes til at tro det, når
benene er hævede. Dvs. at det vand, du indtager, og som ikke skal bruges
umiddelbart, sendes videre i systemet og kommer ud som urin. Når du om aftenen
”opdager”, at du ikke har drukket nok, hjælper det ikke at drikke alt det vand, du
mangler, på én gang. Så ”løber det bare lige igennem”. Kroppen kan kun optage lidt
væske ad gangen.

Sådan kan du gøre:

•  Drik noget vand, lige når du står op.



•  Drik ¼ l vand, en halv time inden du spiser et hovedmåltid.

•  Drik lidt, hver gang du går på toilettet.

•  Hav altid vand stående i køleskabet.

•  Fyld nogle halvliters sodavandsflasker med vand, og stil dem på dit arbejdsbord
eller på din arbejdsplads, så kan du holde øje med, hvor meget du får drukket.

•  Variér dit valg af vand, så det ikke bliver kedeligt: postevand, kildevand, danskvand,
mineralvand, vand med citron, vand med lime, vand med æblestykker, appelsinskiver
eller skiver af jordbær. Drik det af plastik, af glas, af krystal eller med sugerør. Drik
vand med isterninger, knust is, en istap eller frysefigurer. Gør det lidt spændende.

•  Drik 1 l vand pr. time, når du motionerer, eller 2,5 dl pr. 15 minutter, når du træner. Du
skal drikke, hvad der svarer til 2,5 dl pr. 15 minutter, når du træner – ikke
nødvendigvis mens du er i gang, men den dag hvor du træner. Dette gælder for
almindelige motionister og ikke for supermotionister og eliten – de sveder langt mere
end en liter pr. time.

Oversigt over det antal deciliter vand, du skal drikke, afhængigt af din
kropsvægt (obs.: 10 deciliter = 1 liter):

50 kilo 15 dl

55 kilo 16,5 dl

60 kilo 18 dl

65 kilo 19,5 dl

70 kilo 21 dl

75 kilo 22,5 dl

80 kilo 24 dl

85 kilo 25,5

90 kilo 27 dl



95 kilo 28,5 dl

100 kilo 30 dl

105 kilo 31,5 dl

110 kilo 33 dl

115 kilo 34,5 dl

120 kilo 36 dl



Skab indre ro

At opnå indre ro én eller to gange om dagen er nødvendigt for at kroppen kan være
sund. Opnår du aldrig ro i krop og sjæl, vil din krop altid være i højeste
alarmberedskab, som om der konstant var fare på færde.

Når kroppen er stresset, er den domineret af det sympatiske nervesystem. Det
sympatiske nervesystem står for alle nedbrydningsprocesser i kroppen, fx for
nedbrydningen af fedt, sukker osv. Jo mere stresset du er i din dagligdag, jo mere
sympatisk aktivitet er der i kroppen. For at afbalancere systemet, skal der gives ro og
tid til genopbygning af kroppen. Det sympatiske nervesystems modpol er det
parasympatiske nervesystem. Dette system tager sig hovedsagelig af genopbygning.



Men det parasympatiske nervesystem kan ikke få arbejdsro, hvis der er fuld gang i
krop og tanker. Er kroppen for meget styret af det parasympatiske nervesystem,
kommer den til at mangle sit overlevelsesinstinkt. Så der skal være balance mellem de
to grene af nervesystemet, for at kroppen er sund og velfungerende.

En måde at skabe ro og få mere dominans af det parasympatiske nervesystem er ved at
fastholde en tanke, så tankerne ikke flyver væk fra det, det handler om. Jo færre tanker
der er i dit hoved, jo mindre stress har du i kroppen. Og en sund krop skal indeholde et
balanceret nervesystem, dvs. et nervesystem, hvor både det sympatiske og det
parasympatiske nervesystem får ”taletid”. I den verden vi lever i, har vi alle en
tendens til at lade det sympatiske nervesystem styre og give det parasympatiske
nervesystem alt for lidt arbejdstid.

Jo mere indre ro du kan skabe, jo bedre opbygges kroppen igen, og jo mere energi og
overskud vil du have i din hverdag.

Test din evne til at skabe indre ro

Sid i skrædderstilling.
Placér et stearinlys foran dig.
Kig på dit ur, og notér tiden.
Luk øjnene næsten i, og fokusér på
lyset.
Kig på de forskellige farver i flammen,
kig i midten, i kanten, foroven,
forneden.
Hold tankerne på lyset.
Så snart du opdager, at tankerne er
vandrer, så kig på dit ur.

Resultat:

1-30 sek.

Du skal træne din evne til at fokusere og til at kontrollere dine tanker. Vær fokuseret,
når du laver øvelserne og hold tankerne omkring øvelserne. Så snart tankerne vandrer,



så træk dem tilbage til øvelsens fokus.

31-60 sek.

Du klarer dig godt, og din evne til at fokusere er intakt. Nu gælder det bare om at
træne din udholdenhed, så du kan holde tankerne i ro i længere og længere tid.
Fokusér på din vejrtrækning, når du holder de forskellige stillinger, og giv efter for
strækkene.

> 60 sek.

Du evner at kontrollere dine tanker, så du får ro i sindet i længere tid af gangen. Gør
det til en vane at skabe denne ro et par gange i løbet af dagen, samtidig med at du
holder fokus, når du laver øvelserne. Jo længere tid du kan holde fokus i øvelserne, jo
mere ro får du.

Hvad er energi?

Energi er mange ting. Men i kroppen findes den som fysisk energi og psykisk energi.
Den fysiske energi, der bruges, er også det, der kaldes stofskiftet. Stofskiftet er lig



med et vist antal kalorier, som forbruges. Og indtager du samme antal kalorier, som du
forbrænder, så holder du kalorieregnskabet i balance og vil vedligeholde din vægt.
Bruger du mere energi, end du indtager, vil du tabe dig, og omvendt vil du tage på,
hvis du indtager mere energi, end du forbrænder. Alt dette kan måles og vejes og er
meget målbart i laboratorietests. Den psykiske energi er derimod svær at måle, fordi
den ikke findes fysisk. Den psykiske energi er det overskud, du oplever, at du har. Jo
mere psykisk energi, jo mere indhold orker du at have i dit liv. Når du bruger fysisk
energi, bruger du også psykisk energi, og derfor kan hårde træningspas betyde, at du
ikke har overskud til fx at læse en bog eller være sammen med andre. På samme måde
kan et psykisk energiunderskud betyde, at du ikke orker at træne, cykle på arbejde
eller lege med dine børn, fordi du ikke samtidig har et overskud til at bruge fysisk
energi. Jo højere psykisk energioverskud du har, jo mere fysisk energi vil du have – og
jo mere psykisk energi du har, jo mere overskud vil du have til at være glad, kreativ,
social og effektiv i dit liv. Den fysiske energi henter du ved at hvile, sove, drikke og
spise. Også den psykiske energi oplades, når du gør disse ting; men den kan desuden
i høj grad hentes ved, at du lærer at tøjle tankerne, så der kommer ro til hjernen. At
skabe ro i hjernen er straks sværere, da vi har omkring 60.000 forskellige tanker på et
døgn. Det drejer sig i øvrigt ikke om at tømme hjernen for tanker, men om at tømme den
for unødvendige tanker, for de tager noget af den psykiske energi, som ellers går til
spilde. Kun du selv kan vurdere, hvilke af dine tanker der er unødvendige; men du kan
lære mere om, hvordan du gør det i kapitlerne her i bogen. En måde, hvorpå du rent
fysisk kan skabe indre ro og få bedre kontakt med det, der virkelig er vigtigt i dit liv, er
ved at skabe større kropsbevidsthed og fokusere indad. Det kan du blandt andet gøre
ved at træne og ved at udfordre din krop i forskellige stillinger, hvor du åbner for de
dele af kroppen, som ophober større spændinger, når du er bekymret, ked af det eller
stresset. Og til det er rolige øvelser med fokus på vejrtrækningen et godt middel.

Vejrtrækning

Vejrtrækningen ændrer sig når vi kommer under pres eller er i en stressende situation.
Den bliver hurtigere og mere overfladisk. Når du er under pres, er det nyttigt at holde
et øje på vejrtrækningen, så den holdes dyb og rolig. Samtidig kan vejrtrækningen
hjælpe dig med at holde dit fokus og give dig fornyet energi og et pusterum i
hverdagen.





Vejrtrækningsøvelser

Øvelse 1:

Denne vejrtrækningsøvelse er med til at forøge mængden af kuldioxid og samtidig
mindske mængden af ilt i blodet:

1. Træk vejret langsomt ind i 3 sekunder.

2. Hold vejret i 3 sekunder.

3. Ånd roligt ud i 3 sekunder. (Undlad at presse – det gør ikke noget, hvis ikke al luft
kommer ud).

4. Hold pause i 3 sekunder.

1-4. Gentag. Vejrtrækningsmønstret ser kvadratisk ud, hvis du tegner det som en
model.

Hvis du følger metoden, trækker du vejret ca. 5-6 gange i minuttet. Formentlig føles det



utilstrækkeligt, men det er det ikke! Træn fem minutter hver dag, og du vil mærke en
forskel i løbet af et par uger. Teknikken kan med tiden udvides til 4 eller 5 sekunder i
ind- og udåndingsfaserne.

Øvelse 2:
Vejrtrækning i dagligdagen

Når du mestrer øvelse 1 i kontrollerede omgivelser, skal du indføre den i din dagligdag.

Gør det til en vane at praktisere vejrtrækningen flere gange i løbet af dagen, fx inden
du svarer i telefonen, når du går gennem en døråbning, når du går ind og ud af bilen
og i det korte øjeblik, inden du træder ind ad døren til dit hjem.

Øvelse 3:
Vejrtrækningsøvelse
ved søvnvanskeligheder

Hvis du har svært at falde til ro, kan dyb vejrtrækning hjælpe, fordi den hjælper til at
skabe dyb ro og træthed.

Forestil dig, at du trækker vejret ind helt bagerst i næsen, så du åbner dine næsebor,
og der bliver masser af plads til luften. Hold fokus på luften, der kommer ind, og mærk,
hvordan den spredes i dine lunger. Hold dine tanker fast på vejrtrækningen og den
fysiske bevægelse, den giver i kroppen. Lige så snart tankerne vandrer, så vend
tilbage til at fokusere på dine ind- og udåndinger. Føl, at kroppen bliver tungere for
hver udånding. Giv slip på alle spændinger, og synk længere og længere ned i sengen,
hver gang du ånder ud.



Meditér dig fra stress og jag

Trænger du til et pusterum i dagligdagen, så du kan lade op med ny energi eller
fokusere på dig selv og kun dig, så kan meditation give dig ro og plads i sindet til at
opbygge energi og være til stede. Når du først er blevet gode venner med meditation,
kan du meditere, hvor som helst og når som helst du har behov for at trække dig væk
fra stressede situationer og hente nyt overskud.

Meditation er for mange mennesker noget meget alternativt, der især henvender sig til
folk med ”flower power”-tendenser. Men det er et faktum, at flere og flere mennesker
bruger meditation i dagligdagen, enten som et pusterum til at komme i kontakt med
deres krop og følelser, eller for at kunne håndtere stress eller være i nuet og hente ny
energi. Og i virkeligheden er meditation langt mere end bare at sidde i skrædderstilling
og sige hummmm. Meditation er at synke ned i nuet og lade alle andre tanker holde fri.



Og det kan du gøre når som helst og hvor som helst, når blot du har øvet dig i en
periode.

Sjælens bad

Ligesom man tager bad for at holde kroppen ren udenpå, kan man meditere for at
holde sit indre, dvs. sindet, klart og nærværende. Regelmæssig meditation kan være
meget velgørende for krop og psyke og har en lang række stimulerende virkninger. Og
det modvirker i høj grad stress. Jo bedre du bliver til at meditere, jo bedre vil du være
til her og nu at håndtere en stresset krop. En halv times meditation siges at mindske
stress lige så effektivt som en halv times rask gåtur eller jogging. Ikke at man kan
undvære gåturen, men meditation kan, når du har en vis erfaring med det, udføres
hvor som helst og når som helst – og du kan stresse ned og udnytte din tid optimalt,
så det at skulle bruge tid på meditation, ikke stresser dig yderligere i din planlægning.

Vær i nuet – og du har ingen
bekymringer

Med meditation lærer du at være i nuet. Lær at opleve nuet uden at kommentere på
det, du oplever, men hvor du bare kritikløst lukker alle indtryk ind. Undgå at bedømme,
navngive eller vurdere oplevelsen. Når du bedømmer, sætter du oplevelsen i forhold til
det, du kender. Og når vi konstant refererer til det, vi kender, ser vi ikke nye
muligheder, indfaldsvinkler eller tilstande. Åbn sindet, og undlad at evaluere, når du
mediterer. Det giver sindet ro.

Hvis du navngiver noget, så genkender du oplevelsen og vil sætte den i forhold til
det, du kender. Så minder du dig selv om, hvad det er, du ser: en stol, et bord, et træ,
en kvist, en sommerfugl osv. Når du genkender det, du ser, har du ikke brug for at
minde dig selv om, hvad det er. Når du fx ser en ko på marken, behøver du ikke fortælle
dig selv, at det er en ko. Det ved du godt. Hvis du vil være i nuet, skal du lukke alle
kommentarer ude. Bare oplev det, du ser, hører, dufter og mærker. Luk det ind, undgå
at kommentere noget, og undgå at lave historier og tænke videre i situationen. Bare
lad den gå ind og ikke andet. Hvis du vurderer, om gulvet, du går på, er lyst brunt, kaki
eller beige, så vil du også begynde at bedømme, om du kan lide det eller ikke, om du
kan bruge det til noget eller ikke. Fx ser du, at gulvet er brunt. Du elsker brunt. Du



kommer til at tænke på de dejlige brune bukser, du har. Og at de strammer for meget
omkring maven. Du er jo også for tyk. Det bør du også gøre noget ved … osv. osv. Så
er du straks i gang med en historie – og ofte med en historie, som på en eller anden
måde giver dig stress. Det er ikke sikkert, at du helt forstår, hvad jeg mener, lige nu når
du læser det. Men husk dette, når du går i gang med at meditere, så vil du hurtigt
forstå, hvad jeg mener med ”historier”.

Meditation er altså at registrere uden at bedømme eller kommentere eller tage stilling.
Du skal bare registrere, hvad du ser, hører, oplever, dufter – og ikke finde ud af, om du
kan lide det, kender det osv. Jo bedre du bliver til at registrere ting uden at
kommentere på det, jo bedre bliver du til at være i nuet, og jo bedre vil du være til at
stresse ned. Der er mange ting, som vi kommenterer, vurderer, og tager stilling til,
uden at der er nogen som helst grund til, at vi gør det. Jo bedre du bliver til at
kommentere, bedømme og tage stilling til de ting, der virkelig betyder noget, jo bedre
bliver du til at vurdere, hvad der er vigtigt for dig – og til at lade alt det andet ligge. Og
dermed mindsker du mængden af stress – og fjerner de ting, som det er fuldstændig
overflødigt, at du bliver stresset over.

Hvad er meditation?

Gennem meditation opnår du kontakt til et indre rum, et neutralt værested eller fristed.
Ved at have kontakt til dette indre rum øger du muligheden for at få bedre overblik, så
det bliver nemmere for dig at prioritere, hvad der er vigtigt. Ved at meditere øver du dig
i at være til stede, hvilket bl.a. kan hjælpe dig til at være mere opmærksom på dine
egentlige behov. Meditation giver mulighed for at opnå en ”indre stilhed”, som også
kan kaldes ”ro i tankerne”. Gennem det kan du opnå større selvindsigt, fx større
bevidsthed om, hvordan du træffer beslutninger. Har du nogensinde overvejet,
hvorvidt det er dig, der styrer dine tanker og følelser – eller om det er dine tanker og
følelser, der styrer dig?

Mange bliver forskrækkede over de mange tanker, der pludselig myldrer frem, når de
begynder at meditere. Pointen er, at alle disse tusinder af forstyrrende tanker hele
tiden har været der. Men i en travl og stresset hverdag lægger vi ikke mærke til dem.
Først når vi sætter os til at meditere, får vi øje på dem. Netop derfor er det svært for
mange at meditere – de går hurtigt videre og siger, at meditation ikke er noget for dem.



Og der er jo klart, for det er oftest de ”dårlige” tanker, vi undertrykker i en travl
hverdag. Får de lov til at komme frem, kan det give en ubehagelig reaktion – og så er
det nemmere at undlade at meditere.

De mange tanker handler tit om bekymringer, angst, tvivl, skyldfølelser, misforståelser,
had, vrede, jalousi, økonomiske problemer, ynk og tusinder af andre triste ting. I
bedste fald forstyrrer disse tanker vores sjælefred. I værste fald kan de påvirke vores
helbred i negativ retning.

Essensen af meditation er at lære at gøre ingenting! Den mediterende træner i ikke at
blande sig, men lade sindet være. Og det fortæller som regel, hvad der er bedst for dig.
For mange lyder dette meget mystisk. Men det er ikke mere mystisk, end at det giver
mening, når du har prøvet det.

Ingen begrænsninger

Når du går ind i en afslappet, meditativ tilstand, er du ikke længere begrænset af tid og
rum – det kan sammenlignes med noget, de fleste har prøvet: ”at falde i staver”. Man
lukker al lyd og lys ude og er bare inde i sig selv. Med lidt øvelse kan den tilstand
hentes frem, når du ønsker det, og tankerne kan kredse om det, der er vigtigt.

Meditation er en disciplin, og som for alle andre discipliner gælder det, at jo mere
regelmæssigt og koncentreret man udøver den, jo bedre bliver resultatet.

Og undlad at kommentere på oplevelsen. Så snart tankerne vandrer væk, og du
begynder at kommentere oplevelsen, er du ikke til stede i nuet – så begynder du at
lave historier inde i hovedet. Du begynder at vurdere det, du oplever, ud fra noget, du
har oplevet tidligere, eller ud fra din erfaring med noget tilsvarende. Og det er ikke at
være i nuet. I nuet registrer du bare, hvad der sker med dig lige her og nu, og sætter
ikke nogen erfaringer på det – og du tænker heller ikke på, hvad der kan ske i
fremtiden.

Meditation er at vende opmærksomheden indad. Ind mod dit væsens kerne.

Meditation er at være stille. I stedet for at lade bevidstheden fare rundt fra



tanke til tanke, lader du den samle sig om et enkelt emne og ikke bedømme,
navngive eller vurdere oplevelsen.

Her er et par eksempler på, hvordan jeg kan lave historier, når jeg mediterer på en
gåtur. Blot for at give dig eksempler på og en forståelse af, hvordan historier kan være
med til at give yderligere stress.

Eksempel 1:

Jeg går og lytter til mine skridt. – Og her burde min tankespiral stoppe. – Men så
vurderer jeg effekten af lyden: Jeg bemærker, at jeg slæber på fødderne. Så tænker jeg,
at det er på grund af, at mine sko er, som de er. Så tænker jeg, at skoene nok bliver
slidt skæve, når jeg slæber sådan på fødderne. Hvis skoene bliver skæve, får jeg ondt i
fødderne af at gå i dem – og så kan jeg ikke gøre alt det, jeg gerne vil. Så bliver jeg ked
af det = stress.

Eksempel 2:

Jeg går og kigger på alting omkring mig. Jeg går forbi en mand i jakkesæt. – Og her
burde min oplevelse stoppe. – Men så navngiver jeg jakkesættes tilstand: Jakkesættet
er krøllet, hvilket får mig til at tænke på, at jakkesættet ikke er af særlig god kvalitet, for
så ville det ikke krølle. Han er nok ikke kvalitetsbevidst, så han har nok ikke et arbejde.
Gad vide, hvad han så får tiden til at gå med. Og så går tankerne videre med at finde
ud af, hvad han laver i al den fritid, som jeg tror, han har. Hvis jeg havde mere fritid,
ville jeg træne noget mere, lave bedre mad og sove lidt mere. Åh ja, jeg skal også være
bedre ved mig selv. NU går jeg altså i gang med at træne og spise bedre. Bare det nu
går godt denne gang. Det er jo ikke gået alle de andre gange = stress.

Eksempel 3:

Jeg lytter til alle lyde omkring mig. Så spiller naboen høj musik. – Og her burde min
tankespiral stoppe. – Men så bedømmer jeg lyden: Jeg bliver irriteret over, at han skal
spille musik lige nu. Er han overhovedet klar over, hvor meget det larmer? Gad vide,
om det larmer lige så meget, når jeg spiller musik!? Jeg skal endelig huske musik til



festen på fredag. Og jeg skal også til frisøren og have fundet ud af, hvad jeg skal have
på. Og har jeg nu noget, jeg ser ordentlig ud i? Eller kan jeg nå at købe noget nyt? Der
er bare så meget, jeg skal nå. Hvornår har jeg tid til det? Det kan jeg gøre i morgen!
Nej, der skal jeg jo hente børnene hos min mor. Åhhh, hvornår får jeg så tid? Jeg har
ikke tid før på fredag, for der er så meget, jeg skal nå = stress.

Og sådan opstår der hele tiden tankespiraler i hovedet, når du begynder at
kommentere på dine oplevelser. Alt efter sindstilstanden kommenterer vi oplevelserne
negativt eller positivt. I alle ovenstående eksempler ender det i negative tankespiraler,
som påvirker min stresstilstand, min vurdering af mig selv i forhold til omgivelserne,
og omvendt – og min evne til at være i nuet, hvor fortid og fremtid ingen betydning
har.

Hvordan mediterer man?

Kom godt i gang med meditation ved at følge nedenstående retningslinjer:

•  Find et sted, hvor du ikke bliver forstyrret af en telefon, der ringer.

•  Find et sted, hvor du ikke bliver forstyrret af andre, der ”lige kigger forbi”. Efter et
stykke tids træning kan du meditere i forstyrrende omgivelser, for så har du lært at
holde fokus på det, du har bestemt dig for – og det bliver langt lettere at holde alle
forstyrrende elementer på afstand.

•  Anbring dig i en bekvem stilling, siddende eller liggende.

· Hvis du sidder, så sid bekvemt, men uden rygstøtte. Sid i skrædderstilling, på en
stol, på en pude eller noget andet, der er rart at sidde på. Sid med ryggen helt ret,
skuldrene sænkede, kig lige fremad, og lad hænderne hvile på lårene med håndfl
aderne opad.

· Hvis du ligger, så lig bekvemt på ryggen. Læg eventuelt en pude eller et
sammenrullet håndklæde under knæene, så de slapper helt af. Læg armene ned langs
siden, og vend håndfladerne opad. Undgå liggende meditationer, hvis du ved, at du
let falder i søvn. Vælg i stedet de siddende.

· Efter et stykke tids træning kan du meditere stående og dermed meditere, når som
helst og hvor som helst du har brug for et frirum og fornyet energi i dagligdagen. Du
kan meditere, når du tager elevatoren, når du står og venter på bussen, står i køen i
supermarkedet eller på posthuset. Brug de små pauser i hverdagen til at stresse ned



i stedet for at sætte gang i de negative tankespiraler.

•  Luk eventuelt øjnene, luk af for ydre indtryk, og fokusér på dit åndedræt.

· Et stresset åndedræt er overfladisk, hurtigt og ineffektivt, så fokusér først på at få
ro på åndedrættet. Træk vejret ind gennem næsen, og ånd ud gennem næsen eller
munden. Hold fokus på åndedrættet, til du kan mærke, at du trækker vejret dybt i
hvert åndedrag. Lad en bølge af afslapning flyde gennem kroppen for hver
udånding.

•  Lad tanker, billeder, ideer og følelser flyde ubemærket forbi.

I starten er det svært. Husk: Øvelse gør mester. Og gå så til en af metoderne herunder.
Vælg først den, du synes lyder nemmest for dig at udføre. Træn den, til du kan holde
fokus i minimum 5 minutter, uden at der kommer forstyrrende tanker ind, og gå så til
den, du derefter synes lyder mest tiltalende.

Forskellige meditationsteknikker

Der findes mange forskellige former for meditation. I alle de nævnte
meditationsteknikker skal vejrtrækningerne foregå ind og ud gennem næsen.

Åndedrætsmeditation

Ånd blidt ind, mens du langsomt tæller 1.. 2.. 3.. 4. Hold vejret uden at anstrenge dig,
mens du langsomt tæller 1.. 2.. 3.. 4. Ånd blidt ud, mens du langsomt tæller 1.. 2.. 3.. 4.
Hold al fokus på vejrtrækningen og på at tælle. Tæl eventuelt højt. Vurdér ikke, om din
stemme lyder godt eller dårligt. Bare hold fokus på tallene og på vejrtrækningen. Så
snart tankerne vandrer, så før dem roligt tilbage til tallene og vejrtrækningen.

Til at begynde med kan du lave åndedrætsmeditationen siddende med håndfladerne
vendt opad, så ”kroppen” ikke forstyrrer dine tanker, men bare er der. Når du bliver
god til at kontrollere meditationen, kan du lave den stående, liggende, på kontoret, i
bussen, i køen i supermarkedet, mens du går til bageren osv. Læg meditation ind i de
små pauser, der i forvejen er i din dagligdag, så du udnytter pauserne optimalt til at
oplade dig selv og give dig ro.

Lysmeditation



Her holder du øjnene let på klem og fokuserer på et lys, en blomst eller et andet
”behageligt” punkt foran dig. Hold al fokus på punktet. Så snart tankerne vandrer, så
før tankerne roligt tilbage til punktet. Vurdér ikke, om det er godt eller skidt, at dine
tanker vandrer væk, eller hvor mange gange de gør det. Bare før tankerne roligt tilbage
til punktet, og hold fokus igen. Øvelsen kan udføres stående, siddende eller liggende.
Undgå de liggende meditationer, hvis du ved, at du har let ved at falde i søvn.

Gående meditationer

Gående meditationer foregår, som navnet siger, gående. Og det kan være et godt
alternativ til dig, der bliver mere stresset af at sidde stille.

Meditativ gang

Gå i super-slowmotion, og fokusér på din gang og dine vejrtrækninger. Tag så store
skridt, som du kan, mens det stadig føles kontrolleret. Bevæg dig så langsomt, du
overhovedet kan. Kig lige fremad. Træk vejret ind og ud gennem næsen. Løft
brystbenet op og lidt fremad, og sænk skuldrene. Træk baghovedet en smule opad
mod loftet. Det giver en bedre vejrtrækning gennem næsen. Det kræver stor
bevidsthed og tilstedeværelse i nuet at gå i super-slowmotion. Læg mærke til, hvordan
du forandrer bevægelsen, når du begynder at tænke på noget andet. Hold al din fokus
på at gå MEGET langsomt.

Sensorisk meditativ gang

Brug dine sanser. Luk alle indtryk ind. Det er i hvert fald målet at kunne det. Men i
starten skal du kun lukke op for en sans ad gangen. Lad alle indtryk komme ind, alle
lag, som sansen kan registrere. Luk dem ind.

Synet

Kig på alle former, farver, lys, skygger, konsistenser, materialer, bevægelser. Kig på de
forskellige lag: det, der er tæt på, længere væk og langt væk. Se gennem formerne på
buskene, og se, hvordan det, der er bagved, flytter sig, alt efter hvor du går. Se så,
hvordan alting kommer tættere på dig. Kommentér ikke på oplevelsen. Bare åbn for
den.



Hørelsen

Lyt til alle lyde og til alle lag af lyde. Lyt til det, der er tæt på, og det, der er langt fra.
Lyt til lyden af dine skridt, og hvordan lyden ændrer sig på forskellige underlag.
Kommentér ikke på oplevelsen. Bare åbn for den.

Lugtesansen

Lugt til de forskellige lag, der er i lugtene og duftene omkring dig. Fokusér på næsen,
på at åbne næseborene og dufte til nuancerne i luften, du trækker ind. Mærk, hvilken
følelse de forskellige dufte bringer frem. Kommentér ikke på oplevelsen. Bare åbn for
den.

Følesansen

Mærk, hvordan det føles, når du går, hvordan det føles under fødderne, i anklerne,
omkring knæene, hofterne, hvordan maven og ryggen arbejder, hvordan din
kropsholdning er. Ret dig op. Hvilken følelse giver det dig i kroppen? Slowwalking: Gå
i super-slowmotion, og bemærk, hver lille bevægelse der skal til for at gå et skridt.
Mærk luften på dine arme og hænder, når de svinger, mærk, hvordan luften kærtegner
din hud, mærk kulde, varme. Kommentér ikke på oplevelsen. Bare åbn for den.

I nuet er der ingen stress

Jo bedre du er til at være i nuet, jo mindre stresset vil du naturligt være. Det er umuligt
at være stresset over ting, der sker lige her og nu. Det vi ofte bliver stresset over, er
ting, der er sket i fortiden, eller som vi tror, vil ske i fremtiden. Eller når vi relaterer
hændelser og indtryk til, hvad vi ved, dvs. bruger vores erfaring.

Så øv dig i at meditere, og brug det, lige så snart du kommer i tanke om det i din
hverdag – når du går fra din arbejdsplads til printeren, fra bussen til butikken, fra
cyklen til supermarkedet osv.

Bare 30 sekunders meditation virker som balsam for sjælen – langt mere virksomt, end
du kan forestille dig. Men når du først har prøvet det, vil du opleve, at du hurtigt
bliver afhængig. Du bliver simpelthen: lykkelig i løbet af et øjeblik.





Hvad kan du ellers gøre
for at mindske din stress her og nu?

Massage reducerer stress

En undersøgelse, hvor 26 voksne fik 2 x 1 times massage i en massagestol, viste, at
kortisolniveauet mindskedes hos alle, at deres hjernebølger blev langsommere, at
deres humør forbedredes, og samtidig blev de hurtigere og havde flere korrekte svar i
den matematiktest, man gav dem i forbindelse med undersøgelsen.

Det sind, der er ukoncentreret, forvirret og har tendens til depression, nyder altså godt
af de berøringer, massagen giver. Undersøgelsen fortæller kun noget om, hvordan
massage fra en massagestol virker. Jeg er sikker på, at massage af menneskehænder er



langt mere effektiv. Berøringer er essentielle for mennesket og for vores sundhed. Så
få din partner til at give dig massage, eller bestil tid hos den lokale massør. Og er det
ikke muligt, så find en massagestol, du kan benytte jævnligt. Er du overstresset, så
benyt massagen intensivt i en periode, fx to gange om ugen i tre uger; gå derefter ned
til én gang om ugen, og hold fast i det, så længe du kan mærke virkningen, og så
længe pengepungen rækker.

Så skal der grines

Latter får os til at slappe af og forbedrer vores evne til at rumme de hændelser i
hverdagen, som vi ikke har kontrol over. Latter er en god her og nu-medicin mod
stress. Latter øger produktionen af endorfiner og neurotransmittere, styrker
immunforsvaret og giver dermed færre fysiske symptomer på stress. Latter er godt
både fysisk og psykisk. Et godt grineflip motionerer mellemgulvet, hvor der ofte
opstår spændinger, når du er stresset, uanset hvad årsagen så er. Mavens muskler
motioneres, og selv skulderpartiet er på arbejde, når du knækker sammen af grin. Du
kender sikkert følelsen, efter at du har givet efter for et godt grin; så efterlades
kroppen med stort velvære og færre bekymringer. Samtidig er det at grine at være i
nuet (se side 61). Latter kræver, at du er til stede her og nu, og tager dermed tankerne
væk fra vrede, skyld, deadlines og de lange lister af gøremål, du ikke når. Samtidig
forbinder latter os med andre. Ved at bringe mere latter ind i dit liv hjælper du ikke bare
dig selv, men i høj grad også andre, til at få del i alle de goder, som et godt grin giver.

Og hvis du er i tvivl, om det er rigtigt, så er der kun ét at gøre: Grin, når du er virkelig
stresset. Så har du svaret!

Vi finder ikke de samme ting sjove, så det er op til dig at finde en måde at få grinet på
til daglig. Her er nogle råd til, hvordan du selv kan opsøge det sjove:

•  Ring til en ven, som du ved altid får dig til at grine.



•  Køb en dvd med en sjov film, stand-up, komedieserie eller lignende.

•  Køb en vittighedsbog, og grin højt, når du læser noget sjovt.

•  Gå på latterkursus.

Fake it till you make it

Hvis du ikke lige kan finde noget at grine over, så skal du grine på kommando. Du skal
blot gå i gang med det, selvom der ikke er noget specifikt at grine ad.

En måde at starte på er at sige følgende:

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha hooooooooooh.

Sig det langsomt og roligt. Forsæt, til du automatisk slår over i en naturlig latter.

Hvis det ikke giver dig et naturligt grin, så begynd at lege med hvert ”ha”. Sig det højt,
lavt, gør det laaaaangt, helt kort, syng det osv., og vær ikke genert over for dig selv!
Bare giv den fuld gas.

Spil musik, du kan lide

Som bekendt er universet gennemtrængt af bølger og vibrationer med forskellige
hastigheder. De laveste vibrationer kan vi opfatte bevidst, mens de højeste vibrationer
er helt uden for vores fysiske opfattelsesevne.

Vibrationer er regelmæssige, periodiske impulser i et stofs partikler, der på den måde
frembringer en bølgelignende forplantning, ligesom når vi smider en sten i vandet.



Musik er vibrationer, og musik er energi. Og visse former for musik, med de rigtige
vibrationer, taler særligt til kroppen, så vi føler glæde, sorg, får energi eller bliver
trætte. Så når der skal holdes styr på stress, kan musik i høj grad også bruges. Musik
opfattes af mange forskellige dele af hjernen og har således indflydelse både på
primitive og mere nyudviklede dele af menneskehjernen. Vores hørenerve er direkte
forbundet til vores mellemhjerne, som også er vores emotionelle hjerne.

Du kan bruge musikken på to måder:

Til at få energi, få dig i bevægelse og få pulsen op

Du ved bedst, hvilken type musik der får dig op af stolen og giver dig lyst til at synge
og danse. Udvælg dig nogle numre, og hav dem hos dig på din mp3-afspiller, på en cd
eller din computer, så du kan sætte dem på, når du har brug for det.

Til at slappe af, komme i bedre kontakt med dig selv eller til lettere at falde i søvn

Musikken, der får dig til at stresse ned, komme bedre i kontakt med dig selv eller falde i
søvn, er ikke nødvendigvis den type musik, du først ville vælge, når du går ind i en
musikforretning eller på nettet for at købe musik. Men når det drejer sig om afslapning,
skal musikken være i en bestemt genre, for at det virker. Der er lavet adskillige
undersøgelser af musik og af, hvad der virker. Noget af det, der er mest gennemtestet,
er den musik, der kaldes MusicCure. Du kan købe den på dit lokale apotek. Derudover
får man også en lang række cd’er med samme kvaliteter hos www.fonix.dk

Optimér din kropsholdning, og mindsk din stress

Vejrtrækninger, der foregår ind gennem næsen, mindsker stress. Vejrtrækninger, der
foregår ind gennem munden, giver mere stress. Når du er nervøs eller bliver hidsig, har
du sikkert valgt at trække vejret dybt ind gennem næsen nogle gange for at slappe lidt
af. Du trækker ikke vejret ind gennem munden for at falde til ro. Og den viden kan du
bruge til at stresse ned i det daglige (se vejrtrækninger side xx). Men det betyder også,
at din kropsholdning kan være med til at give dig mere stress end nødvendigt.

Prøv følgende:
Stå eller sid med dårlig kropsholdning, og kig lige fremad. Adskil dine læber en smule.
Træk så vejret ind, og mærk, hvor meget luft der kommer ind gennem din mund, og



hvor meget der kommer ind gennem din næse. Ret dig så helt op, så din kropsholdning
er optimal. Kig lige fremad. Adskil dine læber på samme måde som i forrige øvelse.
Træk så vejret ind, og mærk, hvor meget luft der kommer ind gennem din mund, og
hvor meget der kommer ind gennem din næse.

Hvis du ikke er forkølet eller af anden årsag er stoppet i næsen, vil du kunne mærke, at
der kommer mere luft ind gennem næsen, når du har god kropsholdning.

Når du nu ved, at kroppen slapper bedre af ved vejrtrækninger gennem næsen, gælder
det om at tilføre den viden til din dagligdag og sørge for, at du har god kropsholdning,
når du sidder, står og går. På den måde sikrer du optimal stimulering af dit
parasympatiske nervesystem og skaber ro i kroppen.

Den gode holdning i stående stilling

1.  Stå med fødderne let adskilte og let bøjede knæ

2.  Find lænderyggens naturlige svaj – hverken helt rundet eller helt svajet.

3.  Løft brystet frem og opefter, så du gør rygsøjlen lang.

4.  Løft hovedet op lige i forlængelse af rygsøjlen, så det balancerer let og elegant.

5.  Sænk skuldrene, så de er trukket let nedad mod fødderne – hverken frem eller
tilbage.

6.  Træk vejret helt ned i mellemgulvet.



Prioritér dine opgave

Kig i din kalender, eller tænk de næste syv dage igennem. Hvad skal der til, for at du
kan komme glidende igennem ugen, sådan som den ser ud lige her og nu? Og gør
dette hver anden dag, for både på arbejdet og privat opstår der jo uventede
situationer, som skal fyldes ind i dit skema.

1. Hvad er vigtigt her og nu?

Hvad skal pinedød klares lige nu, for at du kan komme igennem dagen?

Hvad kan ikke vente, uanset hvad der sker?

Hvad skal klares inden for den næste time?



Hvad skal klares inden frokost?

Hvad skal klares inden fyraften?

Hvad skal klares inden sengetid?

Når du skriver disse punkter ned, så overvej nøje, hvad konsekvenserne er af ikke
at nå det. Vil det i virkeligheden ikke betyde så meget, skal det ikke påføres som
”vigtigt her og nu”.

2. Hvad er næstvigtigst?

Hvad skal klares i morgen eller dagen efter?

Hvilket tidspunkt på dagen skal det være klaret?

Når du skriver disse punkter ned, så overvej nøje, hvad konsekvenserne er af ikke
at nå det? Vil det i virkeligheden ikke betyde så meget, skal det ikke påføres som
”næstvigtigst”!

3. Hvad kan vente?

Hvad skal klares, inden ugen er omme?

Hvad skal der gøres, for at din hverdag kan fungere inden for disse syv dage?

På hvilket tidspunkt skal det være klaret?

Hvor vigtigt er det, at det bliver klaret inden for disse syv dage?

4. Hvad skal der gøres, som ikke er så vigtigt for, at de andre ting kan køre?

Hvad vil du gerne have klaret?

Hvilke nye ideer og opgaver har du, der skal sættes i gang og klares?

Hvornår vil du have det iværksat for at være tilfreds?

Her skal alt det stå, som du drømmer om at få gjort, men som på ingen måde er
vigtigt for at din dagligdag kan fungere (vaske bil, rydde op i kælderen, rydde op i
mails, skrive læserbrev, bede om lønforhøjelse osv.).

Gå så i gang fra en ende af, og gør hver ting helt færdig Mange af os er stolte af at
kunne holde flere bolde i luften samtidig og stadig bevare overblikket. Og så længe
det går godt, virker det ikke stressende. Problemerne opstår, når vi tror, vi kan have
for mange ting kørende samtidig – og når vi ikke får gjort hver ting færdig. Så gør
hver ting HELT færdig, og gå så videre til næste opgave.



Husk at kigge dine lister igennem hver anden dag.

Første gang du laver denne liste, kan det være en hjælp, at du skriver alt det ned, du
kan komme i tanke om, du gerne vil have gjort. Bare i en lang tilfældig orden, som det
kommer frem i dine tanker. Dernæst går du punkterne igennem og kategoriserer dem
ved at nummerere dem 1, 2, 3, 4, alt efter hvor vigtige de er. Og til sidst skriver du dem
ind i dit skema. Inden du gør det, skal du mærke efter, om de hver især er anbragt
korrekt – om opgaverne har fået den rigtige prioritering for dig. Husk, at dette er dit
skema, og at ingen andre end du selv kan bedømme, hvordan dine opgaver skal
prioriteres.





Afstressende træningsøvelser

Træning, der foregår roligt i rolige omgivelser, kan være med til at stimulere dit
parasympatiske nervesystem. Så selvom træning på normal vis stimulerer det
sympatiske nervesystem, så kan træning være afstressende og medvirke til en
genopbygning af hele systemet – hvis øvelsesvalg, intensitet og fokus er det helt
rigtige.

Træningsøvelserne her er opdelt i to afsnit: et opvarmningsprogram, som skal spore
dig ind på de efterfølgende øvelser og gøre dig parat til at træne både fysisk og
psykisk – og et øvelsesprogram, som foregår stående og siddende.

Opvarmningsøvelserne kan også med fordel indgå i dine daglige rutiner på kontoret,
da alle øvelser kræver meget lidt plads. De fleste øvelser kan endda laves siddende på
en kontorstol.

Du kan bruge øvelserne som førstehjælp de dage, hvor det hele er ved at brænde



sammen, og du ikke har mere energi. Men endnu bedre er det at gøre dem til en daglig
rutine, så du på den måde kan forebygge stress, få tid til at fokusere og få koblet af.
Samtidig kan du tænke på, hvad du virkelig har lyst til, brug for, og hvad der SKAL
gøres lige nu, for at du kan komme videre og helskindet gennem dagen.

Derudover kan du mere end fordoble virkningen af øvelserne, hvis du til hver øvelse
føjer en sætning, som beskriver, hvad dit/dine mål er.

Hvis du fx har besluttet dig for, at det nu skal være slut med at sige ja til for meget
arbejde, så formulér dig positivt, mens du laver øvelsen. Om du siger det højt for dig
selv eller inde i hovedet, er ligegyldigt. Sig det på den måde, der virker bedst for dig:

Jeg vil sige ja til relevante opgaver.

Undlad at formulere det, du ikke vil: Jeg vil ikke sige ja til for mange opgaver.

Det er negativt, og kroppen kender ikke forskel på, hvad den må tænke på, og hvad
den ikke må tænke på. Det, du skal tænke på, er det, du vil, og ikke det, du ikke vil.

Hvis jeg skal forklare dig vejen hen til tankstationen og begynder sådan her:

- du skal ikke ned mod centrum

- du skal ikke dreje ned af Synøves Allé

- du skal ikke køre ad ensrettede gader i Maglebokvarteret.

- så ville der ikke gå længe, inden du begynder at tænke: Siger hun ikke snart, hvad jeg
skal gøre, i stedet for, hvad jeg ikke skal gøre?

Det er sådan, vi plejer at gøre, når vi skal vise vej til et bestemt sted. Og det er da langt
det klogeste, for der er meget, man ikke skal, når man ikke vil ende et forkert sted. Så
derfor siger vi, hvilken vej der skal følges. Og sådan skal du tænke, når du formulerer,
hvad du vil opnå i dit liv, hvad du vil gøre, og hvad der giver dig glæde. Formulér det
så præcist som muligt.

Her er nogle eksempler:

Sig ikke: Jeg vil tabe mig!



(= negativt!)

Sig i stedet: Jeg går ned i vægt!

Sig ikke: Jeg vil arbejde mindre!
(= negativt!)

Sig i stedet: Jeg går hjem fra arbejde kl. 16!

Sig ikke: Jeg bliver ikke sur over, at min mand kommer for sent hjem!

Sig i stedet: Jeg bliver glad, når min mand kommer hjem!

Sig ikke: Jeg vil sige fra over for kollegaerne!

Sig i stedet: Jeg bestemmer selv, hvad jeg vil!

Find selv de positive formuleringer til dit liv. Sig dem, mens du laver øvelserne. Og
mærk, hvad det betyder, at du når dit mål.

Implementér først de positive sætninger til øvelserne, når du er bekendt med
øvelserne. I starten kan du nøjes med at fokusere på dine mål og glæder i en øvelse ad
gangen. Efterhånden kan du så stille og roligt arbejde dig frem mod at holde fokus på
dine mål og glæder i hver eneste øvelse. På den måde kombinerer du fysisk og psykisk
afstresning – og indgår i en form for meditation.

OPVARMNINGSØVELSER



Stående vejrtrækning
– ingen bevægelser

Udgangsstilling: Stå i en stilling, der føles behagelig.

Ret overkroppen op, så du står med god kropsholdning og kigger lige fremad.

Øvelsen: Tag dybe vejrtrækninger ind og ud gennem næsen.

Antal gentagelser: 10-15 gange.

Nakkeøvelser – armene er foldet på ryggen



Udgangsstilling:

Stå i en stilling, der føles behagelig. Saml armene på ryggen, så underarmene ligger
over kors.

ØVELSE 1:

Pust ud: Løft hovedet så du kigger lige fremad igen.

Trækvejret ind: Løft hovedet op til udgangsstilling.

Antal gentagelser: 5 gange.

ØVELSE 2:



Træk vejret ind: Svaj i nakken, så meget du kan, mens du holder munden lukket.

Pust ud: Løft hovedet så du kigger lige fremad igen.

Antal gentagelser: 5 gange.

ØVELSE 3:



Træk vejret ind: Lad hovedet falde ned til siden.

Pust ud: Løft hovedet op til udgangsstilling.

Træk vejret ind: Lad hovedet falde ned til modsat side.

Pust ud: Løft hovedet så du kigger lige fremad igen.

Antal gentagelser: 5 gange.

ØVELSE 4:



Træk vejret ind: Drej hovedet så langt til siden, du kan. Når hovedet ikke kan komme
længere, så lad øjnene ”forsætte bevægelsen”, som om du skal kigge dig selv i
nakken.

Pust ud: Drej hovedet så du kigger lige fremad igen.

Antal gentagelser: 5 gange i alt fra side til side.

Skulderøvelser



ØVELSE 1:

Udgangsstilling:

Stå i en stilling, der føles behagelig. Ret overkroppen op, så du står med god
kropsholdning.

Øvelsen:

Træk vejret ind: Løft skuldrene så højt op mod ørerne, som du kan.

Pust ud: Lad skuldrene falde tungt ned igen.

Antal gentagelser:

5 gange.

ØVELSE 2:

Udgangsstilling:

Stå i en stilling, der føles behagelig. Løft armene ud til siden, så de er vandrette. Knyt
hænderne.



Øvelsen:

Pust ud: Drej armene indad, så meget du kan, som om du vrider armene om på dig selv.

Træk vejret ind: Drej armene udad, så brystkassen åbnes op, og du kan trække
skulderbladene ind mod hinanden.

Antal gentagelser: 5 gange hver vej.



ØVELSE 3:

Udgangsstilling: Stå i en stilling, der føles behagelig. Løft armene ud til siden, så de er
vandrette. Spred fingrene, så meget du kan.

Øvelsen:

Træk vejret ind: Bøj håndleddene, så meget du kan, den ene vej.

Pust ud: Bøj håndleddene, så meget du kan, den anden vej.

Antal gentagelser: 5 gange hver vej

ØVELSE 4:

Udgangsstilling: Stå i en stilling, der føles behagelig. Løft armene ud til siden, så de er
vandrette. Bøj albuerne, så den ene hånd vender nedad og den anden opad. Drej
hovedet, så du kigger over mod den arm, der vender nedad.

Øvelsen: Drej armene modsat, og kig mod modsatte arm. Tag dybe vejrtrækninger
gennem næsen, mens du skifter fra side til side.



Antal gentagelser: 10 i alt fra side til side.

Gå på stedet



Udgangsstilling: Stå i en stilling, der føles behagelig. Ret overkroppen op, og kig lige
fremad.

Øvelsen: Gå på stedet uden at løfte fødderne fra gulvet. Lav langsomme skridt, hvor
du skiftevis har kropsvægten på højre og venstre fod.

Antal gentagelser: Så længe du har lyst.

McKenzieøvelse



Udgangsstilling: Stå i en stilling, der føles behagelig. Ret overkroppen op, og kig lige
fremad. Placér hænderne på hofterne.

Øvelsen:

Træk vejret ind: Svaj i nakken, så du kigger op i loftet. Skub så hofterne fremad, så du
svajer i ryggen.

Pust ud: Bliv i stillingen.

Træk vejret ind: Træk hofterne tilbage til udgangsstilling, og kig lige fremad igen.

Pust ud: Bliv i stillingen.

Antal gentagelser: 5-10 gange.

Mountain-pose



Udgangsstilling: Stå med benene samlede. Tæerne rører hinanden, og hælene er en
smule spredte. Ret overkroppen op, og tænk på at gøre rygsøjlen lang. Løft issen mod
loftet. Før tommeltotterne op til armhulerne, sænk skulderbladene, og forestil dig, at du
løfter brystkassen op med tommeltotterne – uden at løfte toppen af skuldrene. Mærk
stabiliteten helt nede fra fødderne op til issen.

Øvelsen: Bliv stående i 1 minut, og lav dybe indog udåndinger.

TRÆNINGSØVELSER

Åbn bagsiden



Udgangsstilling: Stå i mountain-pose med håndfladerne mod hinanden foran brystet.

Øvelsen:

Træk vejret ind: Træk albuerne bagud, og træk skulderbladene mod hinanden. Hold
hænderne i kontakt med brystkassen.

Pust ud: Før armen lige frem foran brystet, og drej håndryggene mod hinanden. Stræk
armene helt ud, og sænk skuldrene.



Træk vejret ind: Drej armene udad (vend håndfladerne op), og træk armene vandret
ud til siden, så langt bagud du kan.

Pust ud: Før armene ned bag bagdelen, og flet fingrene.

Træk vejret ind: Læn dig fremad på så strakte ben som muligt. Lad armene falde med
frem, så de peger lige op mod loftet.



Pust ud: Slip hænderne, og lad armene falde ned mod gulvet, så du kan røre gulvet
med fingerspidserne.

Træk vejret ind: Svaj i ryggen, og løft hovedet fremad.



Pust ud: Lad overkroppen falde ned over benene igen.

Træk vejret ind: Før armene ud til siden, og lad dem løfte hele overkroppen op, til du
står helt ret og med håndfladerne ind mod hinanden. Kig op mod hænderne.

Antal gentagelser:

5 gange.

Åbn forsiden



Udgangsstilling:

Stå i knælende stilling.



Øvelsen:

Træk vejret ind: Bøj i det forreste ben, så meget du kan, uden at hælen løfter sig på
den forreste fod.

Pust ud: Bliv i stillingen – og fokusér på at skubbe den bagerste hofte fremad.

Træk vejret ind: Drej overkroppen mod det bagerste ben (til den åbne side). Drej, så
langt du kan uden at flytte benene.

Pust ud: Bliv i stillingen

Træk vejret ind: Drej overkroppen frem igen, og før armene op over hovedet.

Pust ud: Læg kropsvægten på det bagerste ben, stræk det forreste, og læn
overkroppen frem over det strakte ben.

Træk vejret ind: Bliv i stillingen.



Pust ud: Ret op til udgangsstillingen igen.

Antal gentagelser: 3-5 gange med hvert ben forrest.



Håndtér din stress på længere sigt

At kunne håndtere de tanker og strategier, der giver dig din fysiske stress, er vigtig
for at kunne leve et stressreduceret liv. Først og fremmest gælder det om, at du finder
de stressorer, der er i dit liv. Når du er klar over, hvad der stresser dig, kan du begynde
at arbejde med disse problemer. Men så længe du holder dem skjult for dig selv og
bare er stresset og ikke tager stilling til andet, så vil du ganske vist kunne reducere din
stress ved at følge alle førstehjælpsrådene fra denne bog, men du vil ikke leve dit fulde
potentiale ud, og du vil ikke få al den energi og det overskud, du har mulighed for.

Åbenlys stress
– let at forstå og få øje på

Alle mennesker rammes af åbenlyse stressorer. Hvis huset brænder, eller der er



indbrud i huset, hvis der sker en omstrukturering af din virksomhed, hvis din
arbejdsplads er sygdomsramt, eller et nært familiemedlem bliver syg eller dør, vil du
blive ramt af en åbenlys stressbelastning. Årsagerne til den åbenlyse stress er oftest
tydelige og lette at få øje på. Dette kan udløse en kortvarig stress, som forsvinder, når
”faren” er ovre. Er det denne kategori din stress tilhører? Eller er det åbenlyse
stressorer, som har fået læsset til at tippe?

Skjult stress
– svær at forstå og få øje på

Stadig flere danskere er plaget af skjult stress, som kommer indefra og kommer
”snigende”. Skjult stress er forbundet med dårlig samvittighed, en følelse af
utilstrækkelighed og selvbebrejdelser. Du har negative tanker om dig selv, om andre
og om din fremtid; du lever ikke op til det idealbillede, du har af, hvordan du skal være.
Skjult stress er ofte farligere end åbenlys stress, fordi den kan være svær at forstå og
få øje på – både for dig selv og for andre. Blandt kvinder er der tendens til, at man
bliver ramt af skjult stress over ikke at være en god nok mor, at man ikke holder nok
sammen på familien, at man er for tyk eller har problemer i parforholdet.

Det er uden for denne bogs rammer at give dig redskaber til at håndtere stress, der
har dybe rødder i krop og sjæl. Men her er alligevel en oversigt over emner, du kan
vælge at fordybe dig i, for at lære at forstå din stress. Der er skrevet en række af
bøger om disse emner.

•  Håndtér de unødige tanker. Find ud af, hvad du bekymrer dig over, som bare ikke
kan ændres, uanset hvor meget du bekymrer dig over det. Find ud af, hvad der giver
dig dårlig samvittighed, men som du alligevel ikke har tænkt dig at gøre noget ved.
Hvis du har dårlig samvittighed over, at du ikke besøger dine forældre nok, så gør
noget ved det, eller acceptér, at du ikke prioriterer tid til det. Hvis du ikke prioriterer
tid på at motionere, så acceptér, at sådan er det, eller gør noget ved det. Det er helt
unødigt at stresse over det, du ikke prioriterer. Og sådan er der et hav af
unødvendige tanker, som stresser dig dagligt. Find dem, og find en anden strategi,
så der kun er de uundgåelige, ”nødvendige” stressorer tilbage. Det giver dig
overskud til at tage dig af de vigtige ting i dit liv.

•  Find dine prioriteter. Det er stressende at ville det hele og at synes, at alt er lige



vigtigt, alene af den grund, at døgnet kun har 24 timer. Så find ud af, hvad er virkelig
vigtigt for DIG, og sæt al din energi ind dér. Er det vigtigt for dig at bo rent, så gør
rent. Er du reelt ligeglad, så støvsug hver fjortende dag, og acceptér, at du befinder
dig godt på den måde – og lad ikke andres meninger stresse dig.

•  Sig til og fra på de rigtige tidspunkter. Når du kender dine prioriteter, bliver det
nemmere at vælge ting til og fra i dit liv. Selvom mange af os er bange for ikke at
blive accepteret, når vi siger fra eller til i bestemte situationer, så må du holde fast i,
hvad der er rigtigt og vigtigt for dig. Hvis du ikke er glad, hvem skal så være det i dit
liv?

•  Hvem kan hjælpe dig – og vil du have hjælp? Find en, to eller tre personer, som du
henter inspiration, motivation og energi fra ved at være sammen med dem, ved at
ringe til dem og ved at modtage en sms eller en mail fra dem. Kontakt dem, når du har
brug for hjælp i hvilken som helst situation, når du har brug for at blive bekræftet i,
at det du gør, er det rigtige, når du har behov for at blive fastholdt i, hvad der er
vigtigt i dit liv (det skal du selvfølgelig fortælle dem). Kontakt dem, når du har brug
for energi, og når du bare har lyst til at tale med nogen. Ikke alle har lyst til at
involvere andre i deres værdier, mål og beslutninger; men har du slet ikke lyst til at
dele dine tanker med nogen, er der stor sandsynlighed for, at du virkelig har brug for
hjælp fra andre. Vær ikke bange for at vise andre, hvem du er. Du bliver jo heller ikke
bange, når andre viser, hvem de er, over for dig.
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This file was brought to you by the "Sharing The Work of Byron Katie" initiative. 

If you feel like it, look us up. 

  



 
 

 
 

 

 So, good - good! - you purchased this tape of The Work of Byron Katie! And, I 

don't even know if you purchased it or not - maybe someone gave it to you, 

maybe you just stumbled across it - and good! I love when we're together like 

this. 

 

Some of the things you hear here, especially if you just turn it on in the middle 

and take it out of context, may sound a bit shocking. And, what I invite you to 

do, is just kind of breathe through it. You may experience love beyond what 

you ever thought possible. 

 

So I invite you just to kind of hang in with me and my partner here and some 

of the other partners you may hear on the tape, and see if it's you - see if 

maybe you can relate to it. And, I look forward to our time together. If you 

think it would serve you, welcome to The Work of Byron Katie. 

 

 -  Katie introducing one of her audio tapes 

 

The Work is freely available at http://www.thework.com/. 

 




