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Hvad er sundhed?
For mange handler sundhed om noget mad, der er i en bestemt kasse eller kategori.
Noget, vi forbinder med værende sundt typisk på baggrund af næringsindholdet i
maden. Sundhed kan også være en balance mellem netop de kategorier, man
opstiller maden i. Der opstår altså en balance mellem al maden.

Sundhed
Hvad er sundhed? Hvornår er man sund? Hvordan får man en sund
livsstil? Hvordan bliver man sundere?

Sundhed er individuel, da der er forskel på hvad man forbinder med det. Det kan
nemt give anledning til forvirring, at der netop ikke er et decideret facit, man kan gå
ud fra. Når vi pludselig selv skal tolke og vurdere hvad der er rigtigt og forkert, føler
vi os pludselig på bar bund. Mange af os har brug for et facit eller en bestemt vej, vi
skal følge. Det giver en tryghed at vide om man gør det rigtigt eller ej. Sundhed er
ikke et facit, men derimod en retningslinje. Derfor kan du nærmest ikke gøre noget
forkert.
For nogen er sundhed lig med at detoxe og udrense sin krop mens det for andre
mere er et spørgsmål om velvære, helbred og det at være tilpas i sin egen krop. Vi
får mange indtryk og holdninger til hvad der er sundt og usundt, da det fylder meget
i vores samfund. Sund er det nye sort. Derfor kan det nemt skabe forvirring omkring
hvad sundhed rent faktisk er og hvordan man opnår det. Begrebet sundhed kan også
betyde, at det sunde og usunde kan kombineres, og at der er en naturlig balance
mellem disse to. I en sund livsstilbør der også være plads til en hindbærsnitte eller
en ekstra klat bearnaisesovs, hvis det er det man har lyst til. Du har sikkert hørt en
anden holdning et andet sted, hvilket nu gør dig endnu mere forvirret – hvem bør
du lytte til og hvem taler sandt? Heldigvis er der ikke ret mange sandheder, når det
kommer til sundhed, for den er som sagt individuel. Der er ikke noget facit
overhovedet. Er det ikke befriende i sig selv?
Vi er vokset op med, at der stort set altid er en bestemt måde, tingene skal gøres
på. Der medfølger altid en brugsvejledning, når vi skal samle et møbel – og en
manual, når vi skal indstille vores teknologi. Vi søger desperat efter en ”how to”vejledning til hvordan man taber sig. Vi vil gerne have løsningen serveret, så det
bliver så nemt som muligt at udføre. Vi er ikke specielt vant til at tænke selv eller
mærke efter hvad der føles mest rigtigt. Derfor vil vi gerne have en specifik guideline til hvordan vi skal bære os ad med tingene; også set i forhold til vægttab – især
når man samtidig frygter at gøre noget forkert og tage på i vægt.

Man kan måske undre sig lidt over hvordan dét at tage på er lig med forkerthed,
men sådan er vores forståelse efterhånden skruet sammen på grund af påvirkninger
fra samfundet og det sociale miljø. Når man går rundt i en konstant tvivlende
tænkeboble, er det nemt at suge til sig med informationer og blive påvirket af hvad
andre gør. Hvis det virker for hende, virker det garanteret også for mig! Du brænder
sikkert inde med en masse undrende spørgsmål i forhold til hvordan man så smider
de overflødige kilo. Behøver man tælle kalorier? Er det nødvendigt at træne? Kan
man spise dessert en gang imellem? Skriv eventuelt nogle af alle dine spørgsmål ned
på et stykke papir, som du kan kigge på i ny og næ. Formålet er, at du selv skal finde
frem til løsningen.
Den vigtigst huskeregel er, at der ikke er nogen bestemt måde at gøre det på. Uanset
om du vil tabe dig eller ændre lidt på dine vaner. Det er meget individuelt hvad der
virker for den enkelte person. For at komme i gang bør du tage stilling til hvorfor du
gerne vil tabe dig eller ændre din livsstil? Hvad er grunden til det? Dernæst skal du
gøre op med dig selv hvorvidt løsningen skal være midlertidig eller langvarig. Vil du
gerne tabe dig et par kilo eller fem, for at se godt ud til et bryllup til sommer? Eller
vil du gerne tabe dig, fordi du er fysisk generet af dine store lår og din bløde mave?
Der er stor forskel på hvor man havner alt efter hvad intentionen med vægttabet er.
Hvis du søger langvarige resultater, skal du ikke gå på en slankekur, for det giver kun
midlertidige resultater.

En hurtig slankekur?
Hvorfor kan jeg ikke bare gå på en slankekur over længere tid,
så jeg taber mig rigtig meget rigtig hurtigt?
En slankekur er en midlertidig løsning, der dermed kun skaber midlertidige
resultater. En slankekur virker super godt indtil der sker et eller andet, der skaber
ubalance i strukturen. Du falder i og spiser alt det, du ifølge kuren ikke må spise. Du
får dårlig samvittighed. Du spiser måske endnu mere. De tabte kilo kommer igen, og
du får det endnu dårligere med dig selv end du havde inden kuren startede.

Spise efter sult og mæthed
Hvis du aldrig har været vant til at mærke efter din sult og mæthed, kan det virke
som en stor omvæltning lige pludselig at skulle spise efter dette. Måske du har spist
lidt på forkant og derfor aldrig har følt sult mere end 5-10 minutter. Det kræver
nysgerrighed og lyst til at mærke efter, hvis du skal lære at spise efter kroppens
signaler. Helt grundlæggende skal kroppen på den ene eller anden måde nok
fortælle dig om den er sulten eller ej – spørgsmålet er om du lytter til det. Hvis
kroppen i lang tid har forsøgt at give tegn eller signaler til dig, men du altid har
ignoreret det (formegentlig ubevidst), har kroppen lært at signalere det på andre
måder. Dig og din krop skal lige lære hinanden at kende på ny. Som nybegynder i
processen, kan det være svært at mærke efter kroppens signaler i starten, og derfor
kan det være en god idé at medbringe snacks f.eks. en banan, müsli eller
drikkeyoghurt, så du hurtigt kan få noget at spise, hvis du føler det ubehageligt eller
bliver svimmel. Der findes nemlig flere måder at mærke sult på – tomhed, træthed,
hovedpine, svimmelhed eller svært ved koncentration.

Hvad er din historie?
Hvis du har prøvet at tabe dig eller ændre din livsstil flere gange, kan det være
en god idé at skrive ned, hvad du gjorde dengang. På den måde kan du nemt
kende forskel og vide hvad du ikke skal gøre igen. Det skaber overblik og giver
dig en fornemmelse af hvad der gik galt tidligere.

5 typiske fejl
når du skal i gang med en sundere livsstil
Når du starter på en sundere livsstil, begår du ofte nogle "fejl", som ender med at
dræne dig for motivation til at fortsætte. Det kan være årsagen til at du aldrig har
knækket koden. Det kan være årsagen til at du ikke ser nogle resultater og dermed
mister motivationen for at forsøge igen på anden vis. Her kommer 5 bud på de fejl,
du altid begår når du skal i gang med en sundere livsstil.

Du tænker sort/hvidt
Alle sejl sættes ind, fordi du er top motiveret på at det her skal lykkes! Nu skal de
kilo bare væk én gang for alle! Derfor sætter du nogle rammer op omkring hvor
meget du må spise, hvor meget du skal træne og hvor meget du skal tabe undervejs
i vægttabet. Indirekte siger du til dig selv, at det først er godt nok når du opnår alle
disse på samme tid. Du er vant til at det hedder enten/eller når det kommer til at
spise. Enten spiser man super sundt eller også går man amok, fordi man er til
fødselsdag - lagkage, kakaomælk, boller med smør og drømmekage er bare
begyndelsen på det næste døgns ædegilde. Det behøver ikke være sort/hvidt. Du
må gerne spise en sund morgenmad og en usund aftensmad, for vi kan ikke altid
forudse hvad vi bliver præsenteret for af mad. Ro på.

Du begrænser dig selv
"Nu skal jeg jo tabe mig, så må jeg hellere sige nej til kage på arbejdet" siger du til
dig selv. Hvorfor ikke bare tage et lille stykke kage i stedet for at sige nej tak, for
senere på dagen at cykle forbi bageren og fejre at du sagde nej. Vurdér om du har
lyst til kage idet du står overfor den. Sig nej tak, hvis du oprigtigt ikke har lyst eller
behov for kage. Sig ja tak, hvis du godt kunne spise lidt kage. At begrænse sig selv
er med til at skabe anledning til at fejre hvor sej man var, fordi man ikke spiste dit og
dat. Begrænsninger gør det bare surt i længden. Det er derfor en slankekur aldrig
holder i længden.

Du fokuserer for meget på det negative
Du har tabt 6 kg, er gået en buksestørrelse ned, og du har ikke længere en oppustet
mave, hovedpine eller ustyrlig sukkertrang. Alligevel fokuserer du mere på at din
kollega siger, at du ser træt ud i dag. Det er drænende udelukkende at fokusere på
det negative. Tænk på alt det, du har opnået og hvor meget du har udviklet dig!

Du sammenligner dig med andre
Du har engang set en kvinde i fjernsynet, der tabte 38 kg på 5 måneder. Hvorfor har
du ikke samme rygrad, så du kan gøre det samme? Fordi I er to vidt forskellige
mennesker, I lever hver jeres liv og har hver jeres præferencer. Måske hun dyrker
mere motion end dig. Måske hun aldrig drikker et glas rødvin eller spiser en is. Måske
hun sover bedre om natten. Der kan være mange grunde til at I har et forskelligt
vægttab. Vi har alle forskellige kroppe, og derfor kan man ikke forvente samme
resultat når man taber sig.

Du har tårnhøje forventninger
Beslutningen er taget - du skal i gang med en sundere livsstil, og det kan ikke gå
hurtigt nok! Du har lagt en plan for hvordan du skal komme i mål med at tabe 10 kg.
Du vil tabe 2-3 kg om ugen, spise masser grøntsager og ingen søde sager. Du vil
træne 5 gange om ugen, cykle på arbejde selvom det regner og gå en tur med en
veninde 1 time hver aften. Du vil sige nej til alle slags fristelser, og du vil gå i seng
hver aften kl 21:30.

Få overblikket
Kan du se hvor mange regler, der allerede er sat op? Hvad er sandsynligheden for
at du overholder dem alle? Hvor stor er chancen for at du hver eneste uge har et højt
vægttab? Få dine forventninger ned - vær tilfreds med hvis du kommer op og træne
en enkel gang om ugen, selvom det kun var en halv time. Vær stolt over at du nøjedes
med 80 gram bland-selv-slik i stedet for 200 gram. Klap dig selv på skulderen over
at du smed 100 gram denne uge, selvom du håbede på mere.

Livsstilsændring
Du gør det godt nok. Første skridt er at have lysten til at ændre på tingene. Det skridt
har du allerede taget. Nu har du muligheden for både at kigge tilbage på din fortid,
studere din nutid og planlægge din fremtid. Hvis du gerne vil ændre på tingene, er
du nødt til at ændre på noget. Derfor kan det være en fordel at vide hvad du plejede
at gøre, hvad der ikke virkede, og hvad du nu kan gøre anderledes?
Alt efter hvor du står lige nu kan du måske ændre på en enkel lille ting. Det hele skal
ikke ændres på én gang, for det kan også være en kæmpe mundfuld. Hvilken ting
kan du lige nu ændre på og gøre anderledes? Hvilket trin kan du træde op på, som
peger dig i retningen mod det, du gerne vil? Det kan også lyde så voldsomt at ville
lave en livsstilsændring frem for at gå på slankekur. For hvad er en livsstilsændring?
Det handler om at ændre sin livsstil, slippe de dårlige vaner og implementere nogle
sunde nye. Det kan også bare hurtigt blive uoverskueligt, hvis man ikke lige ved hvor
man skal starte.

Start et sted
Du behøver ikke have en plan eller en strategi for hvordan du skal bære dig ad med
den nye sundere livsstil. Det må du gerne, hvis det virker for dig at have lidt system
og perspektiv på tingene. Det skal nok komme hen ad vejen, hvis du er opmærksom.
Det hele skal nok gå, hvis du starter et sted. Når du starter, begynder du på noget
nyt. Et nyt kapitel. En ny måde at håndtere tingene på. Og hvis du har din historie
med i tankerne, kan du handle anderledes end du plejede at gøre.
Start et sted. Tag et skridt.

