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Tf kure
mod stress

Føler du diq af oq til iidt stresset? Er det hele ved at
brænde sammen inde i hovedet? Eller kunne du
bare godt bruge mere overskud i hverdagen? Vi har
sendt tre travle Woman-dameroå tre forskelliqe
afstresnings-kure i en måned. Var det noget for diq?
TEKSTI RIKI(E HOVN POULSEN HELLE BLO]<, RIKKE RUDB,€K
og OAMILLARASMUSSEN I Foto:THOMAS DAHLk

$

'l

.
{

55Jeg er blevet opmærksom på, at jeg er nødt til at
tanke mig selv op for at have overskud på jobbetgg

Vurdering: *****

ffi
Personl ig t ræner i  Fi tness dk Benedicte
Andersen hjælper Hel le med at  lægge
en plan for,  hvordan hun skal  mot io-
nere den kommende måned.
Hel le skal  t ræne tre gange om ugen:
to gange løb og styrketræning samt
en holdt ime som for eksempel yoga
el ler  p i lates.

ffi
'Ueg vi l  ikke påstå,  at  jeg stresser forv i l -
det  rundt om dagen og roterer som en
søvnløs gr i l l -kyl l ing om natten. Men på
det seneste har jeg taget mig selv i  at
svare l ige lovl igt  spidst ,  når kol legerne
har spurgt  om noget besværl igt .  Det er
manglende overskud, og det er ikke god
chef-st i l l  Forhåbent l ig kan mot ionen
give mig energi  og hjælpe mig t i lat
være på forkant med det hele."

Ah, min sofa...
"Virkelig f lot, f røken Blok! Allerede den første
dag gør træningen mig stresset. I vanlig opti-
mistst i l  har jeg k lemt en venindeaftale ind mel-
lem job og f i tness.  Jeg er nødt t i l  at  gå f ra
arbejde før klokken 17, og selv om jeg har en
mil l ion overarbejdst imer,  g iver det mig dår l ig
samvit t ighed.

Klokken er 21.30, da jeg kommer hjem f  ra
træning, og der er stadig arbejde, der skal
nås, så k lokken passerer midnat,  før jeg kan
gå i  seng. Ti l  gengæ1d har jeg nået både job,
venindesludder og træning på en dag, og det
fø lps cnr r  cai f

0nsdag af ten står den på yoga.
Jeg er tæt på at  tude, da jeg
vinker far-
vel  t i l  f l im-
meren og
min sofa -
ian pr in

hjeml Ti l  gengæld er jeg i  total  balance, da
t imen er s lut .  Den taske med arbejdsopgaver,
jeg har taget med hjem, forbl iver uåbnet.
Pludsel ig kan de sagtens vente t i l  i  morgen.

Ugens sidste t ræningspas starter hel t
skævt.  Jeg kan ikke nosse mig færdig på job-
bet og kommer t i  minutter for  sent,  og sørme
om ikke også mit  f i tnesskort  p ludsel ig er pist
forsvundet ef ter  hele 72 t imer i  min varetægt.
Lettere hukommelsestab er v ist  et
stresssvm ptom . . .

Træningen får mig heldigvis t i l  at  s lappe af .
Det kræver fu ld koncentrat ion,  når jeg skal
presse 20 ki lo opad med mine stakkels bal le-
muskler.  Bagefter ankommer min barndoms-
veninde t i l  en for længet weekend i  hovedsta-
den, så nej ,  hel ler  ikke denne af ten kommer
jeg i  seng før ef ter  midnat.  Men min krop er
afs lappet,  mit  sociale behov er dækket,  og jeg
har ikke skænket jobbet en tanke. Det går hel t
ef ter  booen!"

ITGG'I
Hej overskud!
"Da jeg mandag ef ter
arbejde skal  h ive mig selv
op af sofaen, er jeg nær-
mest små-aggressiv.  Men

CHEFREDAI(TØR HELLE TESTER:

l ige kommet
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humøret st iger,  da jeg genf in-
der mit  f i tnesskort  i  bunken af
glemte sager,  og senere får

.-.. 
^ 

ie9 endda ros for mit
løbetempo. Min
mund er tør som en

hele,  men al l igevel  Iykkes det mig på magisk
vis at  gå ved 18-t iden hver dag. Nye toner!"

tI?GfiIE!
Jeg - en planlægger
"'På en skala fra et t i l  t i , hvor presset er du så
nu?'. Hvis jeg overfører trænerens ord ti l
redakt ionslokalet ,  har jeg mest lyst  t i l  at
skr ige:  ' t i ! 'Jeg har t ravl t  som bare f . . . . .  -  s ik-

kert fordi jeg snart skal på ski-
fer ie.  Men her er det så,  at  mit

strategi, og da jeg fredag
eftermiddaq daffer mod luf t -

trrctizl
Fri for motion
' !eg nyder l ivet  på ski fer ien og skænker hver-
ken job el ler  mot ionsplan en tanke."

IItGtit{
En slatten karklud
"Smask! Der er uger,  hvor du føler dig som
Superwoman på speed, og så er der dem, hvor
du lander på jorden som en slat ten karklud og
opdager,  at  du al l igevel  kun er et  menneske.
Modeugen er i  gang, og det betyder af ta ler
hver eneste af ten.  Jeg har (u)heldigvis booket
mig ind på en pi latest ime t i rsdag morgen klok-
ken syv og kan næsten ikke t i lg ive mig selv,  da
jeg opdager det.  Trods al le mine gode intent i -
oner er det den eneste t ræning, jeg når denne
uge. En l idt  kedel ig måde at  s lut te af  på."

lq fedt !

Bagef ter  b l iver jeg
overmandet af  f røken
Overskud: Jeg hjælper

en strandet bi l is t  ud af  en
parker ingskælder,  får  lagt

to ansigtsmasker,  strøget
tøj, t jekket netbank og rin-
get t i l  to veninder.  Sådan!

På jobbet drøner jeg der-
udad med 140 ki lometer i
t imen, og jeg når en mi l l ion
t ing.  Al l igevel  føler jeg mig en

anelse overmatchet og får lyst
t i l  at  råbe; 'Hvad pokker hjælper
det,  at  jeg får  ekstra energi  af

. ,  Marie-k iks,  og min krop
,r,.,1, koger - men det er

,  at  t ræne, når det ikke
;;-i1 giver f lere timer i
'J-111 døgnet?'. Jeg har

55Jeq får lagt to
ansigtsmasker, strøget ::lti::Tlot" pranræsser-sen

redder mig:  Jeg får lagt  en
tøj, tjekket netbank og
ringet til to veninder. ;:lTil:åiilill"J,TTff;"

Sådan!99 igennem. Jeg nåede det helel
Jeg føler mig SÅ sej ."

svært ved at nå det

IIIGTEM
Mode med mig selv

"Al lerede mens jeg s idder
over for Dorthe ti l  den før-

sfo enarhinn

,  \ . i .  kan jeg

; . ' \X mærke, at
l ' .  -r t  \  ieq bl iverøa4;iåillil'

gene virker l idt
f jollede - for eksem-

pel  topmødet med mig
selv -  men jeg er
indsti l let på at prøve.

Da jeg kommer hjem,
kaster jeg mig over min
real ist iske to do- l is te,
og pludsel ig kan jeg se,
at  de t ing,  jeg havde

tænkt mig at  nå i  morgen,
kommer t i l  at  tage tre dage.
Puha, det gør ondt!  På den
anden side er det rart ,  at  jeg
den ef ter følgende dag rent
fakt isk når igennem min l is te.

Kæmpe succesoplevelse!
Den stØrste udfordr ing er
topmødet.  Selv om Dorthe

r{{iffffir

55Jeg er glad! Værktøjerne giver mig overblik, så
jeg ikke pludselig kører 0p i  en spids af stressgg
Vurdering: *****

ffi
Rikke holder to møder med stresscoach
Dorthe Rindbo, der skal  lære hende at
planlægge sig ud af  stressede si tuat ioner.
Hun får en række opgaver:
FfiEllFFff.ilinnl|l Rikke skat notere alle
stressede si tuat ioner ned. Hvad er de fysi-
ske tegn, hvad er k lokken, og hvad sker der?
Den skal  gøre hende bevidst  om sin stress,
så hun fremover kan komme den i  forkøbet.
i-fafmqffflqt! Hver aften skal Rikke lave
en l is te over t ing,  hun skal  nå den følgende
dag, og komme med et  bud på, hvor lang t id
det tager.  Opgaverne skal  pr ior i teres i  for-
hold t i l  h inanden med det v igt igste først .

i-{aEM,ril* En gang om ugen skal Rikke
afsætte en halv t ime t i l  at  evaluere den fore-
gående uge. Nåede hun sine mål? Hvad har
været godt og mindre godt? Derefter skal
hun planlægge den kommende uge.

ffi
"Tanken om en fast lagt  hverdag skræmmer
mig f  ra v id og sans, for  jeg elsker at  være
spontan. lkke desto mindre er jeg k lar  t i l  at
give det et  forsøq. Jeg har nemlig en ten-
dens t i l  at  shoppe rundt mel lem opgaverne,
og of te s lut ter  dagen med en følelse af ,  at
jeg ikke er kommet nogen vegne. Det er
stressende i  lænoden!"
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understreger,  at  det  er  v igt igt  at  holde fast  i
af ta len med mig selv,  når jeg at  f  ly t te mødet
to gange, f  ør jeg får  p lantet  min dert i l  indret-
tede på stolen. Men fakt isk går der ikke mange
minutter,  før jeg kan mærke, at  det  er rart  at
få overbl ik.  Jeg har t id t i l  at  samle tankerne og
planlægge den kommende uge, og ef ter  20
minutter er jeg færdig og f  u ld af  energi ."

lrrcriDl
Tid til spontanitet
"Mine veninder kan næsten ikke genkende
mig, da jeg som en anden Monica render ef ter
dem ude i  køkkenet med en klud. Mit  nye jeg

55For første gang i lang t id
føler jeg mig 100 procent t i l
stede i stedet for at have
dår l ig samvit t ighedgg

er åbenbart  også blevet rengøringsfreak!
Sådan har jeg aldr ig været før.

Da coachen først  sagde, at  det  er mul igt  at
planlægge spontani tet ,  lød det åndssvagt i
mine ører,  men nu forstår jeg,  hvad hun
mener.  Når jeg har sat  f lueben ved de t ing,  der
skal  gøres,  så kan jeg bedre nyde al t  det  s jove.
For eksempel tager jeg i  b iografen med en
veninde t i rsdag af ten,  og for første gang i
Iang t id føler jeg mig 1OO procent t i l  s tede i
stedet for  at  have dår l ig samvit t ighed over al t
dot ion hrrrdo naro "

rå Oet på papir
"På et  møde med Dorthe evaluerer v i ,  hvor-
dan jeg k larer mig.  Jeg har f  u lgt  hendes anvis-
ninger t i l  punkt og pr ikke, om end jeg har
slækket l idt  på stress- journalen. Nu kan jeg se,
hvad jeg skal  være opmærksom på.

Når jeg om aftenen får hjertebanken og sug
i  maven over al t  det ,  jeg skal  nå,  skal  jeg tage
fem dybe indåndinger i  stedet for  at  lade tan-
kerne køre rundt i  hovedet på mig.  To do-
l is ten er jeg stadig v i ld med. Jeg føler mig
overskudsagt ig og stress-fr i  -  og Dorthe er
stol t .  Dog gør hun opmærksom på, at  det  er
v igt igt ,  at  jeg bl iver ved med at  skr ive min l is te
ned på papir .  Det kan nemlig hurt igt  stresse,
hvis den bl iver oppe i  hovedet."

55Io do-l isten er jeg vi ld
med. Jeg føler mig over-
skudsagtig og stress-fr i
-  og Dorthe er stolt99

.oJeg når mine deadlines
' !eg har en masse deadl ines,  så det,  Dorthe
har lært  mig,  er  en stor hjælp nu, hvor jeg er
mere stresset end de foregående uger.  I
denne uge giver topmødet v i rkel ig bonus: Jeg
minder mig selv om, at  jeg skal  lade være med
at f luekneppe t ingene og bare få dem af leve-
ret  -  e l lers når jeg s impelthen ikke at  b l ive
færdig.  Og det v i rker l"
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AD'ER CAMILLATESTER:

55Det viste sig at være for tidskrævende for mig99

Vurdering: *****

urcrEll
Hvor er roen?
"Asger kommer ud på Woman, hvor v i  skal
meditere sammen første gang. Jeg skal  s idde i
lotusst i l l ing med hænderne foran navlen,
fokusere på et  punkt og tæl le mine åndedræt:
'eeen, tooo, treee... '  Hvis mine tanker strejfer,
skal  jeg starte for f ra.  Det gør de t i t !

Det sværeste er hjemmearbejdet.20 minut-
ter  hver morgen og af ten er fakt isk lang t id at
s idde og st i r re ud i  luf ten,  og øjnene skal  hele
t iden være åbne. Jeg har svært ved at  holde
tankerne ude: 'Hov, der l igger jo en nul ler-
mand ovre i  h jørnet l ' .  Den indre ro lader al tså
vente på sig her i  den første uge. Nogle dage
er det kun blevet t i l15 minutters meditat ion or.

gang. På dette stadium stresser det næsten
mere, end det gavner, at jeg skal presse medi-
tat ionen ind i  min overfv ldte kalender."

IITCIIDF
Min varme dyne...
'Ueg har stadig svært ved at  mot ivere mig
selv t i l  at  bruge 40 minutter hver dag på at
meditere.  lsær om morgenen! Det er,  som om
20 minutter mere under dynen trækker en hel
del  mere end tanken om at s idde oo olo ud i
luften."

lfrctiF!
En god læresætning
" l  løbet af  møderne med Asger er jeg så småt

begyndt at  forstå ideen med zenmeditat ion.
En af  grundene t i l ,  at  jeg skal  gøre det med
åbne øjne, er,  at  jeg så kan meditere når som
helst  -  for  eksempel foran computeren. Aha!
Min læremester forærer mig en model over
sindets opbygning, hvor der står,  at  'kval i teten
af vores handl inger hænger sammen med
kval i teten af  vores tanker ' .  Det kan godt være,
det lyder mærkel igt ,  men det er v i rkel ig en
eve-opener for  mig -  den vi l  jeg huske!"

I?GfiZ!
En slatten karklud
"Min selvdiscipl in lader stadig meget t i lbage
at ønske. Selv om jeg vi rkel ig prøver at  sætte
mig op t i l  det ,  b l iver mine morgen-meditat io-
ner kortere og kortere.  Al l igevel  føler jeg,  at
jeg begynder at  få noget ud af  det .  I  stressede
si tuat ioner er jeg blevet bedre t i l  at  t række
vejret  dybt ned i  maven. Ti  sekunder foran
computeren med fokus på åndedrættet  g iver
mig bedre overbl ik.  Og hvis jeg er sent på den,
tæl ler  jeg l ige åndedrættet  et  par gange. Det
giver ro og får mig t i l  at  føle,  at  jeg har styr  på
si tuat ionen igen."

ffi
Zenlærer Asger Knudsen skal  lære Camil la
at  meditere.  De mødes en t ime om ugen for
at  meditere sammen, og derudover skal
Camil la gøre det alene 20 minutter hver
moroen oo af ten.

"Det v i l le være fedt med et  værktøj  t i l  at
koble af  i  s t ressede si tuat ioner,  for  de opstår
t i t  i  løbet af  min arbejdsdag. Jeg ønsker mig
ro på tankerne og overskud i  hverdagen, og
det håber jeg,  meditat ionen kan give."

Bliver du let stresset? Test dio selv oå
woman.dklstresstaerskel


