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Den her bog har kostet mig en del. En udefinerbar, men stor 
sjat sved og salte tårer. Ærgrelse. Uoverskuelighed. Frustra-
tion. Otte forskellige personers hjælp. Og cirka. 53,478 pro-
cent af mine afsatte penge, energi og tid.

Kækt blæste jeg ud på nationalt tv, at jeg var klar til at ud-
give min bog i 2018, men da jeg troede, at jeg var færdig, gik 
det op for mig, at jeg nærmest først lige var begyndt.
Pinligt.

Men nu er den her! BOGEN! Aldrig har jeg været så stolt af 
ikke at give op!

Tak til Lykke, Rikke, Anne Mette, Malene, Simone, Sarah, 
Ulla og især Stiine Høffner, Mette Østerdal og Trine Søgaard 
for at gøre et umuligt projekt muligt.

Jeg håber, at du vil få glæde af bogen, at den kan være med 
til at ændre dit syn på overspisning og være en guide til en 
god proces hen imod, at du har magten over maden - ikke 
omvendt.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!
 

PS: Tre forlag gav mig afslag med samme begrundelser:  
Der ikke er behov for en bog om overspisning - folket vil have 
slankekure, opskrifter og quick-fixes og er ikke modige nok 
til det hårde arbejde.

Jeg er helt og aldeles uenig.

Forord



8 9Titel på kaptitel lorem ipsum  | KAPITEL X KAPITEL 1 | Det er bare at tage sig sammen

"DET ER BARE AT TAGE SIG SAMMEN"

Det er jo bare at spise mindre… Hvor svært kan det være... 
Ikke ligefrem rocket science… Dårlige undskyldninger… Luk 
munden og let røven… Det er bare at tage sig sammen.

Det er så tåkrummende at høre mennesker, der intet ved om 
overspisning, negligere og simplificere noget så komplekst.
For hvad mon der sker, hvis andre hopper på den? Hvad kan 
der være af konsekvenser af, at man tror, at vægttab og at 
holde vægten er nemt? Hvem bebrejder man, hvis man ikke 
kan komme ud af sin overspisning og kan se, at alle andre 
på Instagram er slanke, har styr på det hele og sagtens kan 
finde ud af det?

Jep: Sig selv. For der er jo tydeligvis noget galt med en. 
Man er svag. Og doven. Og dum, når man ikke engang kan 
finde ud af noget så simpelt som at spise det rigtige mad i de 
rigtige mængder og få trænet en masse!

Super motiverende. Mega opløftende. Dejligt styrkende. 
Nu er man bare SÅ klar til den gode proces, ik’?

Vor Herre på lokum. 

Her er en chokerende, vanvittig, fuldstændig uhørt tanke: 
Hvad hvis det i virkeligheden slet ikke er så nemt?

Tillad mig at agere den lille dreng i "Kejserens nye klæ-
der", som brøler den ubehagelige sandhed ud i masserne: 
DER FINDES IKKE QUICK-FIXES UD AF OVERSPIS-
NING! Det er en hamrende svær, krævende og kompliceret 
proces, en freaking l-a-b-y-r-i-n-t at finde rundt i og under-
vurdering frarådes på det kraftigste!

Du kender sikkert til at føle dig forkert, når du ikke synes, 
at du gør det godt nok ift. mad. Det handler nok om, at du 
har lært at undervurdere, hvad handlinger kræver af dig og 
i stedet for at tænke: "Nå for den, det var sværere, end jeg 

DET ER BARE AT  
TAGE SIG SAMMEN

1
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havde regnet med", bliver du skuffet og bebrejder dig selv for 
at være svag, dum eller doven. Det er bare ikke skide hen-
sigtsmæssigt, hvis man gerne vil tabe sig (hvorfor, vender vi 
tilbage til), så lad os lige få sat en stopper for det. 

Lad mig lige starte med at definere, hvad overspisning er, 
inden vi går ordentligt igang. Overspisning er spisning, som 

du får dårlig samvittighed over, uanset hvad det er eller hvor 

meget. Det vil sige, at du faktisk kan overspise skyr, og du 
kan nyde en kæmpe brunch uden, at det var en overspisning. 

Det hele kommer an på, hvad tankerne fortæller dig bagefter.

Tilbage til undervurdering, her er nogle eksempler på situ-
ationer, der ofte opstår i et vægttab, hvor vi undervurderer 
og tror, at noget er super nemt og simpelt, men faktisk slet 
ikke er det.

Kostplaner
Der er nogle, der mener, at en kostplan er indbegrebet af 
nemt. Alt er besluttet for dig, du skal ikke tage stilling til 
noget, du ved hvad, hvor meget og hvornår der skal spises.
Det kan da ikke være så svært. 

Men lad os lige prøve at se på nogle af udfordringerne 

med en kostplan, som gør den til alt andet end noget nemt.
Der er selvfølgelig den helt umiddelbare: Hvad så bag- 

efter?

Jeg går ud fra, at de fleste ikke tænker, at kostplanen skal 
gælde for evigt, men for en begrænset periode. Man skal lige 
have tabt kiloene og bagefter er det jo bare at holde det, ik’? 
"Det er fremtids-mig’s problem, ikke mit."

Andre udfordringer kan være: 
Hvad hvis din familie ikke vil spise det samme som dig? At 
dine børn eller mand ikke er med på squash-spaghetti, qui-
noadeller, blomkålspizza, chiagrød eller grøntsagssuppe?

• Hvad hvis du ikke er sulten på det aftalte tidspunkt, fx 

 om morgenen?

• Hvad hvis du ikke bliver ordentlig mæt af det, som du  
 må spise, og snacker som kompensation?
• Hvad hvis dit komfur, din foodprocessor eller blender  
 går i stykker?
• Hvad hvis det, der står på kostplanen, ikke er noget, du  
 har lyst til den dag, eller hvis du har spist for meget fx 

 æg tidligere, så du får kvalme bare ved tanken?
• Hvad hvis du ikke har tid eller overskud til at forberede  
 eller lave mad?

• Hvad hvis du ikke ved, hvor du kan købe ingredienserne?
• Hvad hvis det at vide, hvad du skal have hele ugen,  
 fjerner glæden ved at spise det?
• Hvad hvis alt i dig stritter imod, når du skal spise  
 rosenkål?
• Hvad hvis der kommer en fødselsdag eller en fest eller en 

 barnedåb eller et bryllup eller en konfirmation "i vejen"?
• Hvad hvis du skal hygge med din veninde til brunch,  
 skal have gæster eller selv er gæst?
• Hvad hvis du glemmer madpakken derhjemme? Eller at 
 buffeten på arbejdet er lidt for fristende?

• Hvad hvis der står, at du kun må få slik om fredagen,  
 men det er lørdag, og I skal hygge med ungerne?
• Hvad hvis der er kage på arbejdet?
• Hvad hvis du gør det hele - og det stadig ikke virker,  
 eller at du tager kiloene på, så snart perioden er over- 
 stået, og så var det ikke besværet værd?

Det at følge en kostplan er dermed hverken nemt eller sim-
pelt. 

Undgå kulhydrater
Du har sikkert fået at vide at vejen til vægttab er uden sti-
velsesrige kulhydrater, som brød, ris, kartofler og pasta. Så 
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det eneste du skal gøre er bare at undgå den slags. Det er én 
eneste regel. Det må sgu da være easy peasy. 

Du starter med morgenmaden. Cornflakes, Cheerios og All-
Bran ryger, men der er jo så meget andet, man kan spise. 
Det kan jo være… Nå nej, havregrød og havregryn med 
mælk må du ikke få. Og heller ikke dine hjemmebagte boller, 
rundstykker eller fuldkornsbrød. Men så er der jo... Nå nej, 
rugbrød er no go.

Skyr! Der var den. Men der må jo ikke komme mysli på. 
Nå. Skidt med det, du må jo få fem mandler på og lidt søde-
middel. Det er da også meget lækkert.

Du kan endda også få et blødkogt æg. Ork, der er masser 
af muligheder. Ish.

Så kommer der frokost, eventuelle mellemmåltider og af-
tensmad - og måske dessert eller snacks.

Det er jo vitterligt bare at undgå kartoflerne i buffeten, 
risene i takeaway’en, knækbrødet, myslibaren, crutonerne 

i salaten, pladerne i lasagnen, bollen i burgeren, chipsene, 

melet i kagen, bunden af tærten, spaghettien til kødsovsen 
osv.

Begynder du at kunne se, hvor ikke-nemt og ikke-simpelt 
det er?

Nej til kagen
Det er jo bare to ord: "Nej tak". 
Nu snakker vi ikke kage, som du har lyst til, men situatio-
ner hvor du allerede er tilfredsstillet af det første stykke, er 
mere sulten efter rigtig mad eller ikke kan lide kagen (jo der 
findes altså dårlige kager).

Burde det så ikke være en no-brainer at sige nej tak?

Hvad nu, hvis det at sige nej kan føles som en afvisning af 
den, der har bagt kagen? Så kan personen enten reagere ved 
at blive ked af det, skuffet eller irriteret og kan komme med 
kommentarer som: "Nå, er du på kur eller hvad?", "Ejjj, hold 
nu op - du kan da godt lige klare et stykke mere" eller "Hvor-
for? Er du nu blevet sådan en helsefreak?".

Det kan også være, at der ikke bliver sagt noget, men krops- 
sproget afslører, at det er taget nært eller at tonelejet i: "Okay, 
det må du selv om" indikerer, at du nu har skuffet værten og 
gjort hende ked af det. Slemme dig.

Så kan det være nemmere at sige ja, så man ikke skal 
til at have skyldfølelse, og så må man jo bare deale med den 
dårlige samvittighed over for sig selv, i stedet.

Du er med på, at det dermed ikke bare er "to ord", ik’?

Den nemme opskrift
Det kan få dig til at klikke ind på en opskrift, hvis der står, 
at den er nem.
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Men hvornår er opskriften nem? Det er jo individuelt for 
hver person, ift. hvor meget erfaring med madlavning man 

har osv. 

Men overordnet må det næsten være noget med, at det 
enten er simpelt, hurtigt at lave, indeholder få ingredienser, 

velkendte ingredienser, en lille arbejdsmængde, en velkendt 
proces for de fleste eller en blanding af det hele.

Jeg så forleden en - og jeg citerer: "super let opskrift" på noget 

kageværk.
Opskriften indeholdt både iblødsætning, køletid, foodpro-

cessor, blender, kogning og bagning, fire ingredienser, som 
jeg ikke aner, hvordan ser ud, hvor de kan købes, og hvordan 
de bruges og en hulens masse opvask.

Opskriften er hverken forkert eller dårlig, men det er tit-
len "super let opskrift". 

Det leder til undervurdering, og man risikerer dermed at 
bliver overvældet, give op undervejs og føle sig som en fiasko. 

Tidligt i seng
Har du også det problem, at du ofte kommer til at gå alt for 
tidligt i seng? 

Heller ikke mig.

Vi kan sikkert alle blive enige om, at manglende søvn ikke 
ligefrem gør en mere modstandsdygtig over for søde sager. 

Eller gør en mere frisk på en tur i fitness.

Man bliver oppe på trods af løfter til sig selv om: "I morgen 
SKAL jeg sove kl. 22.30", eller trusler om: "Hvis du ikke går 
i seng i ordentlig tid i aften, så får du en lortedag i mor-
gen" (genial måde at forsøge at stresse sig selv i søvn, by the  
way). 

Men det er jo bare at slukke skærmen og børste tænder? 
Det kræver vel ikke en PhD. 

Hvad hvis aftenen er det eneste tidspunkt på dagen, hvor du 
har kunnet slappe af, fordi du har skulle tage dig af børn, 
studie eller arbejde og indkøb hele dagen?

Nej, man slapper ikke af, når man sover - man sover. 

Det kan også være, at du har fået udviklet dig en lidt for vild 
aftenrutine af tandbørstning, tandtråd, rense hud, skinto-
nic, natcreme, olie i håret, læbepomade - eller hvad ved jeg, 
så det er et større projekt at komme i seng.

Eller hvad hvis du undervurderer, hvor meget det kræver 
at gå fra internettets underholdningsverden med masser af 

stimuli til den virkelige verden?

Det kan være hårdt at komme tilbage til sine dømmende, 
stressende tanker, sin krop, som man har lært at væmmes 
ved, og alle de ubehagelige følelser, rodet, smerterne og pro-
blemerne.

Det mærkede du ikke, mens du så Netflix, YouTube eller 
scrollede Instagram. 

Handlingen bliver IKKE nemmere af at tro, det er a piece 
of cake. Tværtimod.

Nu håber jeg, at der er nok eksempler til, at du så småt 
bliver overbevist om, at du undervurderer lidt for tit, og at 

det ikke giver lige så god mening længere at bebrejde dig 
selv. 

Så hvordan kan det ændres?

Flyttekassen
Forestil dig, at du har en flyttekasse, som du skal have båret 
et andet sted hen. 

For at gøre det vil du forsøge at vurdere, hvad den vejer, 
så du har en ide om, hvor mange kræfter du skal bruge.

Kan du nøjes med en enkelt hånd? Skal du ned i knæ og 
bruge begge hænder? Eller skal du have en ven til at hjælpe 
dig?
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Hvis du vurderer, at flyttekassen er tom, så vil du auto- 
matisk bruge få kræfter, eksempelvis kun én hånd.

Men ved at tage fat med én hånd finder du ud af, at flytte-
kassen er fyldt med bøger. Du undervurderede dermed, hvad 
den vejede og må derfor justere på noget. Enten justere ved 
at lægge flere kræfter i, såsom at bruge begge hænder, eller 
gøre flyttekassen lettere ved at tage bøger ud. 

Hvad den vejer, og hvor mange kræfter du lægger i, skal 
altså passe sammen. 

Det er jo nemt nok at gennemskue, når det omhandler fysi-
ske ting, og så sker justeringerne helt automatisk.

Men! Når det kommer til det mentale, der ikke kan måles 
og vejes, fx at vurdere hvad det kræver at ændre livsstil, er 
det straks værre.

Hvis du gang på gang undervurderer din situation og fø-
ler, at du fejler, fordi det er dig den er gal med, mister du 

modet, motivationen og lysten til overhovedet at forsøge, for 

"så kan det jo være ligemeget". 

Så ligesom med flyttekassen, er det vigtigt at kunne justere, 
når du støder ind i udfordringer, hvor det med mad og motion 

ikke lige går som planlagt.
Det kunne være, at du tager en beslutning om, at du kun 

må få gulerødder efter aftensmaden, men alligevel ikke kan 
lade de søde sager være. Eller har planlagt at skulle tage ned 
at træne efter arbejde, men droppede det. 

Begge situationer er nemme at tolke som om, at det var en 
selv der er noget galt med, men prøv i stedet at tænke at hand- 
lingerne krævede meget mere, end du havde regnet med, så 
noget skal justeres. Enten justere på handlingen ved at gøre 
den nemmere eller justere på hvor mange "kræfter", energi, 
ressourcer (hvad vi nu skal kalde det) du har til at udføre 
den, ved fx at fravælge andre ting. 

Skal det være frugt i stedet for grøntsager om aftenen 

eller en kort gåtur i stedet for en times fitness? Det ville være 
at justere på handlingerne, så de bliver nemmere.

Skal du gå ned i tid på arbejdet eller droppe andre ting, 
som rengøring, den aften? Det ville være at justere på, hvor 
mange kræfter du har til at klare handlingerne. 

Måske vil det endda være gavnligt at sigte efter at overvur-
dere. Regn med at de forskellige handlinger, du gerne vil ud-
føre, kræver mere energi, end du umiddelbart har tænkt.
Så kan du blive positivt overrasket, eller også vil du ‘ramme 
plet’, hvor du lægger de kræfter i, som opgaven kræver.
Begge dele er langt bedre end at undervurdere.

Penge i banken
Prøv at tænke på mentalt overskud som penge. Penge er ikke 
til diskussion, du har de penge, du har. 

Hvis du ser et spisebord til 10.000 kr., og du kun har 3.000 
kr. på kontoen, vil det være klart og tydeligt, at du skal se 
på et andet spisebord. Du laver lynhurtigt vurderingen og 

justerer - måske tjekker du lige dba.dk i stedet.
Det kan også være, at du venter den tid, som det vil tage 

at spare pengene op, så du kan få lige det spisebord, du havde 
udset dig.

Du kan måske godt købe spisebordet uden at justere på 
nogle af delene – men så skal du låne af banken.

Det er penge, der skal betales tilbage med renter. Du skal 
dermed have de penge og endnu flere, før du kan købe stole 
til spisebordet.

 

Det kan være smart at kunne låne, hvis nu du virkelig har 
brug for spisebordet lige nu, og så bliver det et bevidst valg 

med en plan om at betale lånet af.

Ligesom at det kan være smart at kunne låne energi til at 
nå en deadline, hvor der efterfølgende skal være mere ro på. 
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Derfor skal vi ikke låne til alt muligt unødigt, det skal helst 
være en bevidst beslutning, frem for noget vi automatisk 
bare gør hver dag af vane.

Så lad os sige, at du får 1.000 kroner at bruge hver dag. Hvis 
dit arbejde koster 1.000 kroner, vil der dermed ikke være 
penge tilbage til at stå at lave aftensmad eller at tage ned at 

træne. 
Så skal du lave mad eller træne, skal du enten sørge for 

at arbejdet koster mindre, så der er penge tilbage, sørge for 
at få flere penge (fx at ses med nogen der giver dig energi) 
eller kun vælge så nem mad eller så let motion, at det ikke 
koster noget. 

Det skulle faktisk gerne være sådan, at du stadig har 
nogle penge tilbage, når dagen er omme, til "uforudsete ud-
gifter" som en dårlig nat. 

• Det er alt andet end nemt at ændre livsstil og at tro  
 det, gør det sværere

• Undervurdering kan lede til konklusionen "jeg er svag/ 
 doven" som leder til overspisning

• Det, som en handling kræver, og hvor mange kræfter  
 du lægger i, skal passe sammen, ligesom hvis du skal 
 bære en flyttekasse et andet sted hen

• Hellere overvurdere end at undervurdere, så det passer  
 sammen eller at du bliver positivt overrasket

• Se energi som penge og søg at have penge tilbage, når  
 dagen er omme, og kun "tage lån" når det er vigtigt, og 
 du kan "betale tilbage" inkl. renter

"DET ER BARE AT TAGE SIG SAMMEN"
Opsummering af
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ELEFANTEN
2

ELEFANTEN

Endnu en udfordring der er komplet overset i vægttabsver- 
denen, er uoverskuelighed. Det er jo bare sådan noget, der 
ikke eksisterer, fordi alle har oceaner af overskud til altid at 
følge alle rådene og gøre det hele rigtigt. 

Og hvis uoverskuelighed dukker op, er det jo bare om at 
fokusere, klemme ballerne sammen og "just do it". Husk at 
fortælle dig selv, hvor elendig du er, hvis du ikke kan finde 
ud af det og ender foran skærmen med alt spiseligt, du kunne 
horde fra køkkenet.

Et lille bitte teeny tiny mikroproblem er, at uoverskuelig-
hed både lammer dig OG skaber overspisning, og den forfær-
delige symfoni af selvbebrejdelse og skældud, holder lammel-
sen fast.

I stedet vil jeg foreslå en elefant og en lup. Det giver me-
ning, ik’? 

Det f****** rod
Den største udfordring i mit liv har været uoverskuelighed.
Uoverskuelighed har for mig ledt til uendelig meget frustra-
tion, opgivenhed, stress og magtesløshed, og det sted, hvor 

det har drillet mest, var i forhold til rod.

Jeg var så styret af, at jeg skulle rydde det hele op på én 
gang eller lade helt være, at jeg lige kom til at rode lidt eks-
tra, tog kæmpe tilløb - og når jeg endelig gik i gang, så skulle 
det eddermame være helt perfekt.

Det resulterede i, at jeg startede med at tage en kasse ned 
fra hylderne, gå i gang med at sortere indholdet og brugte tre 

timer på det. Derefter orkede jeg ikke mere oprydning - pro-
blemet var bare, at man stadig ikke engang kunne gætte sig 
til farven på mit gulv.

Så det at rydde op blev til en kæmpe ting i mit hovede, så 
stor at jeg kunne kæmpe i månedsvis, græde hver gang jeg 
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tænkte på det og være så stresset af rodet, at jeg fik lyst til 
bare at skride og sætte ild til huset. Men det er der åbenbart 
nogen, der mener ikke er en holdbar løsning, så min far prø-
vede at hjælpe mig.

Hver gang jeg tabte kampen til uoverskueligheden, spurgte 
han "Hvordan spiser man en elefant?", og jeg svarede med ir-
ritation, våde øjne og grådkvalt stemme "Én bid ad gangen", 
selvom jeg ikke helt forstod det.

Så kunne han spørge mig, hvad jeg ville vælge, hvis jeg 
kun måtte gøre én ting. Mit svar var fx at tage jakken på 
gulvet og hænge ud i garderoben.

"Fint, så er det det eneste, du skal", og det kunne jeg godt 
klare.

Så skete det magiske.

Med jakken kunne jeg spotte et tørklæde, der skulle samme 
vej, så det kunne jeg også lige tage med, men så skulle jeg 
ikke mere bagefter. Men den bluse, der lå i hjørnet, kunne 
godt liiiige komme over i vasketøjskurven, men det var det 
sidste jeg gjorde i forhold til oprydning.

Ej - så også lige den anden bluse. Og hov, dukken den 
hørte til oppe i kassen. Og skraldet kunne lige smides ud. Og 
den lånte kjole kunne jeg putte i tasken. Og glasset kunne 
komme retur ud i køkkenet. Og bamsen skulle op i sengen. 
Og, og, og…

 

Pludselig havde jeg ryddet hele værelset op. Uden besvær, 
kamp og modstand.

 

At spise en elefant én bid ad gangen handler altså om at dele 
den store proces op i mindre bidder. 

Men det kan du ikke gøre, før du anerkender uoversku-
elighed som en reel blokering til at komme fremad, ligesom 
en fysisk mur, og ikke noget der skal fjernes ved bare at tage 
dig sammen. 
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For at finde ud af at det er "elefanten", der skal i brug, og 
hvordan, kræver det nysgerrighed. A.k.a. en lup (forstørrel- 
sesglas).

Luppen
Forestil dig, at du er en detektiv med en lup, der skal løse et 
"mysterium" og skal bruge den til at forstørre det, du under-
søger, så du bedre kan se, hvad det er.

"Luppen" er altså et billede på nysgerrighed og er nøglen 

til at låse op for at kunne komme videre, når du er blokeret.
Frem for at tænke "dårlige undskyldninger", når du stø-

der på blokeringer, så tænk "forklaringer". Faktorer, der for-
klarer, hvorfor der er modstand.

 

Du kan bruge luppen, når du har opdaget, at du på en eller 
anden måde er forhindret i at kunne komme fremad, fx ift. at 
dyrke motion, spise grøntsager, ændre vaner eller praktiske 
gøremål som opvask, oprydning, rengøring og tøjvask (som 
kan lede til overspringshandlinger og overvældelse og der-
med overspisning. Det uddybes senere i bogen).

Når du ved, at det er der "skoen trykker", kan du begynde 
at bruge luppen til at dele det, du står over for, op i mindre 

bidder. 

Der er et lignende ordsprog, der hedder "Enhver rejse 
starter med det første skridt" (ja, det skal være lidt cheesy). 
Så hvis vi bruger den, skal du altså kunne tage næste skridt. 
Og jo, det er nogle gange muligt at tage et meget stort skridt, 
men det vil være hårdt og ubehageligt, så et lille skridt, der  
passer til længden af dine ben, er bedre (ligesom en mundret 
bid er bedre end at proppe hele kæften). 

Men.

Vores effektivitetsfokus, hvad-er-godt-for-mig-senere-til-
gang og jeg-skal-gøre-det-hele-på-den-halve-tid-utålmodig-
hed øger risikoen for, at du faktisk slet ikke ved, hvad næste 

skridt er. Og hvis du ikke tager næste skridt, så kommer 
resten af processen ikke til at ske. Det kan vi kalde skjulte 
skridt.

De skjulte skridt
Hvis du ikke kan tage næste skridt, så er det ikke næste 
skridt.

 

Jeg er top-sensitiv og fortæller glædeligt om, hvor svag jeg 
kan være, hvor meget små ting kræver for mig, og hvor føl-
som jeg er. Der er sgu ikke nogen, der skal bestemme, om 
det er rigtigt eller forkert at være sensitiv - det ændrer jo for 
hulan ikke på, at jeg er det.

Jeg skammede mig over det i mange år og ville ikke se 
sandheden i øjnene. Lige indtil jeg blev sygemeldt med stress.

Da jeg fortalte min far det, sagde han tillykke.
Jeg blev vred.

Han forstod tydeligvis ikke alvoren, hvor skamfuldt det her 
var, og hvor langt nede jeg var endt.

Men efter nogle måneder forstod jeg, hvorfor han sagde 

det.

Min sygemelding blev min redning.

 

Det var som om, jeg havde levet hele mit liv i et alt for højt 

tempo, hvor jeg aldrig helt kunne følge med. Ligesom dem, 
der træner op til halvmarathon og kan vælge forskellige tem-
pi i løbetræningen (ingen fordømmelse herfra hvis du ikke 
kender det), der var jeg altid på et hold, der løb for stærkt og 
måtte kæmpe som om det gjaldt mit liv, for bare at kunne 
være rosinen i bagenden. 

Men i månederne efter jeg modvilligt havde kastet hånd-
klædet i ringen, var det som om, at jeg fik et tilbud om at 
være en del af en løbegruppe i et meget langsommere tempo. 
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Som om jeg til sidst gav op på at følge med de hurtige, lagde 

mig på knæ, begravede mit ansigt i mine hænder, troede al 
håb var ude og pludselig hørte den langsomme gruppe bag 

mig.

Det var et liv i et tempo, hvor jeg kunne følge med, endda 
nogle gange løbe forrest, uden konstant at skulle kæmpe.

 

Det var efter det, at jeg opdagede "de skjulte skridt". Skridt, 
som virker så banale eller nemme, at de ikke tillægges den 
mindste smule opmærksomhed, men som kan være altafgø-
rende for, om du kommer videre i processen.

Det kunne eksempelvis være at tage sko på - ellers kom-
mer du ikke ud at gå.

Elefanten og luppen blev en vane for mig at bruge, så jeg 
automatisk fik fokus på næste helt konkrete skridt, så snart 
jeg mærkede uoverskueligheden snige sig ind på mig. 

Det betød, at jeg fik ting til at ske, som jeg aldrig i min 
vildeste fantasi havde forestillet mig, at jeg ville være i stand 
til.

Jeg begyndte at kunne mestre flere praktiske gøremål. Jeg 
færdiggjorde min bachelor, selvom min mor døde ugen før, at 
jeg skulle aflevere. Jeg fik arrangeret bisættelse og alt det 
andet praktiske. Jeg blev selvstændig. 

Og jeg skrev en bog!
Se om der også kan være noget i det for dig, hvis du ken-

der til at blive så overvældet, at du både bliver handlingslam-
met og flygter i Instagram, serier og snacks eller søde sager.

Her er nogle eksempler på de skjulte skridt. 

Eksempel: Grøntsager til aftensmad
Hvis du gerne vil spise flere grøntsager, kender du sikkert til 
at kravet, for hvad og hvor meget, pludselig bliver for stort. 
Måske 300 gram om dagen, 600 gram om dagen eller end-

da 600 gram grove grøntsager om dagen. Det kan let blive 
uoverskueligt, så du bruger elefanten og gør det skridt, du 
skal tage, mindre: Jeg skal kun koncentrere mig om at få 
bare 100 gram til aftensmaden i dag og ikke noget om frem-
tidens grøntsager.

Det er bedre end de 0 gram, som uoverskueligheden ville sør-
ge for, og det virker da som næste skridt, ikke?

Men det er det ikke. Jo, det er en mindre bid end hele elefan-
ten, men der skal stadig en del handlinger til for at opnå de 
100 gram i aften. Det er her, vi bruger luppen for at finde de 
skjulte skridt.

Så hvad er næste helt konkrete, nemme skridt, du godt 
kan tage?

Ja, du skal skaffe grøntsagerne, inden du kan spise dem. 
Så næste skridt er at købe ind.

Eller er det?

Man kan ikke købe grøntsager. Det er en uspecifik fællesbe-
tegnelse.

Man kan købe gulerødder. Aubergine. Agurk. Tomater. 
Løg. Rødbeder.

Det vil sige: Før du kan købe grøntsager, skal du beslutte 
hvilke - og eventuelt hvordan du vil tilberede dem eller klar-
gøre dem til spisning.

Hvis du har besluttet det, kan du ikke købe dem ind, før 
du er kommet hen til supermarkedet. Og du kan ikke komme 
derhen, før du er gået ud af din dør. Og du kan ikke gå ud af 
døren, før du har lokaliseret din pung. Den kan ikke lokali-
seres, før du har rejst dig og kigget rundt.

Så næste helt konkrete skridt til at spise 100 gram grønt-
sager til aftensmaden i aften vil være at finde din pung.

Hvis ikke, så kommer du nok ikke til at opnå indkøbs- 
turen, og dermed har du ikke mulighed for at spise det, som 
du satte dig for.
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Eksempel: Fitness tre gange om ugen
Du har godt gennemskuet, at planen om at skulle motione-
re i fitness tre gange om ugen er blevet uoverskuelig. Så et 
mindre skridt kunne være at komme til et enkelt zumba-hold 
og ikke noget med planer om hvor ofte, hvor længe og hvor 
meget efterfølgende. Kun næste skridt – at komme én enkelt 
gang.

Men det er ikke næste skridt. Med luppen kan du finde ud 
af, at næste skridt er at finde ud af, hvornår der er zumba 
næste gang. Men du kan ikke finde ud af hvornår, før du har 
en telefon eller iPad eller computer, der kan fortælle dig det. 
Så første skridt er at finde en af de ting. Hvis du har din 
mobil og tænker, at du vil ringe og spørge, kan du ikke gøre 
det, før du har telefonnummeret, og ved hvornår du vil ringe.

Så først skridt kunne være at google telefonnummeret på 
fitnesscentret.

Eksempel: Rengøring
Hvis du gerne vil gøre hele hytten ren og oplever uoversku-
elighed, kan du dele det op en mindre bid: at støvsuge. Intet 
andet. Du slipper tankerne om gulvvask, tørre borde af, fjer-
ne spindelvæv og pletter, pudse vinduer, støve af og rengøre 
badeværelset.

Men hvad er de skjulte skridt her? Du kan jo ikke støvsu-
ge, før tingene er væk fra gulvet. Så første skridt kunne være 
at tage alting op på sengen, bordet eller sofaen. Men du kan 
ikke tage alle tingene på én gang, så første skridt er at tage 
bare én ting op. Og nå ja, du kan ikke støvsuge, før du har 
din støvsuger fremme. 

Så første skridt er at tage støvsugeren frem (eller få din 
kæreste, som gerne vil slippe for selve støvsugningen, til 
det). Banalt, men nødvendigt.

Ta-da-listen
Du lider sikkert også under, at dit sind har et filter, som kun 

lægger mærke til alt det, du ikke når, så uanset hvor meget 
du knokler for at gøre alting rigtigt, vil det aldrig være godt 
nok.

Det er i sig selv en stressfaktor og grund til overspisning. 
Måske er det tid til at ændre filteret, for det siger ikke 

noget om virkeligheden.
Et værktøj til det er en omvendt to-do-liste, nemlig en ta-

da-liste. Det er en liste over alt det, du har nået, frem for det, 

du skal nå. "Ta-daaa".
Det tvinger hjernen til at skifte fokus og begynde at lægge 

mærke til alt det, du gør og kan se virkeligheden mere som 
den er, nemlig at du faktisk når virkelig meget hver eneste 
dag. 

På en ta-da-liste er intet for småt. Sæt din indre kritiker på 
pause og lad dig selv være stolt, uanset hvad andre mon vil 
tænke.

Hvis du har googlet opskrifter med grøntsager for at få 
inspiration, kan det komme på. Hvis du har sendt en mail, 
kan det komme på. Hvis du har skiftet en ble, støvsuget en 
kvadratmeter, købt ind, spist en gulerod, gået en tur på 10 
minutter, bestilt en tid til at vaske tøj, fjernet ét stykke tøj 
fra stolen, logget på eBoks, skrevet en sms, ringet til tandlæ-
gen, vasket ét glas op, smidt én ting ud eller læst én side af 
lektierne, så kan det komme på.

Det vil være en stor udfordring, hvis du er vant til at ét 
punkt på din to-do-liste i virkeligheden består af mange 
handlinger. Såsom at gøre rent. Så kan du først tjekke af 
på listen, når du har gjort alt det rengøring indebærer, og 
hvis du "kun" har støvsuget, så er der ikke nogen belønning. 
Rimelig demotiverende. Og så er det sgu da klart, at man al-
tid føler sig utilstrækkelig og spæner afsted i hamsterhjulet 
uden nogensinde at "komme i mål".

Bevares, den kan stadig bruges sammen med en to-do-
liste, hvis man er bange for at glemme noget, er det virkelig 
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vigtigt at få ændret det filter, for det bidder dig i rumpetten 
at have det!

Går det så ikke alt for langsomt?
Måske tænker du, at det er lige lovlig meget energi at lægge 
i så små ting.

Man kan da nærmest ikke nå noget, hvis man altid kun 
skal fokusere på næste lille bitte skridt?

Det er heldigvis ofte sådan, at når først der er hul på pro-
cessen, kan resten glide lettere og ske af sig selv. 

Så elefanten behøver kun at blive hevet frem, når du opdager 
den mentale barriere af uoverskuelighed og kan med fordel 
gøres til en vane, så det ikke kræver energi, men sker auto-
matisk.

Og måske er der nogle ting der skal vælges fra, udskydes 
eller skrues ned for, selv om det kan være skræmmende, så 
du ikke også bliver en del af den sørgelige stress-statistik 
(hvis du ikke allerede er det).

• Anerkend uoverskuelighed som en reel blokering

• Hvordan spiser man en elefant? Én bid ad gangen!  
 Del processen op i mindre bidder

• Brug "luppen" til at opdage de skjulte skridt, som kan  
 være afgørende at få taget

• Prøv en "ta-da-liste", frem for en ‘to-do-liste’.

"ELEFANTEN"
Opsummering af
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ALT ELLER INTET
3

ALT ELLER INTET

"Enten så gør jeg det hele perfekt eller også kan det være lige- 
meget!".

Hvorfor er det, at vi tænker at det enten er nul chokolade 
eller hele pladen, tre gange motion om ugen eller inaktivitet, 
600 gram grøntsager eller slet ingen?

Og undskyld mig, kære motivation, hvad er the deal med 
dig?

Pludselig er du der, liv og glade dage, buldrende energi, 
gåpåmod og ja-hat. Og bang, så har du lavet en Houdini. 
Sunket i jorden. Borte med blæsten. Pist forsvundet.

Hvad fa’en er meningen, om man må spørge? 

Det er simpelthen så drænende at blive ved at gå i alt-eller-in-
tet-fælden, miste motivationen og planlægge ting vi ikke kan 
mestre. For ikke at nævne alle de ekstra kilo det giver, hvis 
det der med livskvalitet ikke lige er dig. 

Så lad os lige vågne op og finde på noget holdbart i stedet. 

Du er SÅ klar
Det kan være det vildeste kick at finde en ny måde at spise 
eller træne på, som lover dig vægttab, sundhed, opstram-
ning, flad mave og ren lykke. Det kunne være veninder, der 
har tabt sig hurtigt på LCHF (low carb high fat), en kalori-
etællings-app der kan give følelsen af kontrol, et fitness-ind-
meldingstilbud eller en reklame for en kur eller træning. Det 
kan være metoder, som blærer sig med før-og-efter-billeder 
af kvinder, der før så ulykkelige, grå og sørgelige ud med 
deres store mave, lår og bulede hud, men nu smiler, skinner 
som engle og stråler af glæde, på grund af deres mindre og 
fittere krop.
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Et eller andet starter dit indre damptog. NU skal der ske 
noget. De kilo skal væk, du skal være sund, stærk og sej og 
det kan KUN gå for langsomt.

Og denne gang så skal det holde. Du kan faktisk mærke, 
at det vil holde, fordi du er SÅ klar og både stædig nok, fast 
besluttet nok og klar med pisken nok. Du glæder dig faktisk 
helt til at bevise over for andre, hvor meget det holder denne 

gang.

Og det kører. Du kan godt det her. Og det er måske endda 
faktisk slet ikke så svært. Du overholder reglerne om at spise 
grøntsager, holde dig fra sukker, træne hver dag - eller hvad 
du nu er committed til.

Du bliver glad, stolt og lettet, for du vil aldrig ende i den 

modsatte grøft, som så mange gange før.

 

Men SÅ. Efter noget tid sker der noget. En fødselsdag, en 
dårlig nat, en uventet kage på arbejdet, en manglende ind-
købstur, en glemsel af madpakken, en fest - eller hvad det nu 
kan være. Og du fejler. Spiser det, du ikke skulle, misser en 
træning eller får ikke spist grøntsagerne.

Den stærke motivation, som du havde, er pludselig væk. 
Du panikker. Du tænker: "Det var godt nok dumt gjort det 
der, nu gik det lige så godt".

Du giver op. Du klarede den ikke. Den dårlige samvittig-
hed starter. Du skipper ikke bare én træning, men dem alle. 
Ikke engang en lille gåtur.

Og du skruer ikke bare ned for grøntsagerne, men spiser 
slet ikke nogen. Faktisk spiser du ikke engang ’almindelig’ 
mad, men bestiller junk eller kører på Mac’en.

Og det der med at holde sig fra søde sager? Ha ha. Sjovt. 
Du har nu bygget dig en rede af dyner og et større for-
rådskammer af chokolade, is, slik og kage. Måske også chips, 
når nu vi er i gang. Og så kan du da ellers ligge der og væm-
mes ved dig selv. Sikkert med tanker om, at din krop er klam 
og fed og din rygrad er som en regnorm. Du lovede dig selv, 

at du aldrig skulle være her igen.

"Hvorfor kan du ikke bare tage dig sammen?"
Netflix er nu din eneste udvej til at få en pause fra det 

voldsomme ubehag, hvilket gør, at du kommer alt for sent i 
seng, så du ligner og føler dig som udskidt æblegrød dagen 
efter og en ny bølge selv-skældud står for døren.

Efter noget tid, støder du på en helt anden vægttabsmetode, 
ligner det i hvert fald umiddelbart. Så denne her gang bliver 

det anderledes. NU skal den have. 
Og historien gentager sig selv. 

Er det fordi, du bare ikke er særlig klog? Handler det om, at 
du ikke ved, at grøntsager har færre kalorier end pomfritter? 
Er det en beslutning om at få noget rygrad, du har glemt at 
tage? 

Ha ha. Ja, det var nogle humoristiske forslag, I know. 
Selvfølgelig er det ikke der, den ligger, så mon ikke at svaret 
på, hvorfor det sker, er lidt mere kompliceret?

Det handler ikke om viden eller beslutninger, og her er et 
provokerende, chokerende, men forhåbentligt befriende fak-
tum:

At ende i den modsatte grøft, på trods af gode intentioner, 

er ikke noget, du selv er herre over. Det er ikke dit eget valg, 

det er ikke en beslutning, du tager, og det er dermed ikke din 

skyld. 
Jeg lader dig lige reagere lidt, for du sidder nok og tænker 

"Aah, jeg er ikke så nem at narre, du." Og det er helt fint. 
Men jeg har ret. 

Lyst eller fornuft?
Fælles for alle handlinger er, at de kræver motivation, men 
der findes flere slags.

Jeg arbejder med at dele det op i to: direkte og indirekte 
motivation. 

Direkte motiverede handlinger har en belønning, imens 
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de sker, men konsekvenser senere - eksempelvis søde sager. 
Den kalder vi nu for "lyst", fordi det er lysten, der vil have 
det, der er godt nu og her, og ikke tager stilling til fremtiden.
Indirekte motivation ligger bag handlinger, der ikke er rare, 
mens de sker, men kun har en belønning senere (uanset om 
det er lige efter, uger efter eller flere år efter) - eksempelvis 
motion. Den kalder vi "fornuft", fordi det er fornuften, der vil 
have os til at gøre de ting, der er gode senere og er ligeglad 

med, hvordan du har det med handlingen imens.

For at gøre det visuelt vil jeg tegne det for dig som en vandret 
linje, hvorpå alle handlinger kan plottes ind. Den skal bru-
ges til flere formål: At forstå en del af hvorfor du gør noget 

andet end planlagt, og hvordan du undgår alt-eller-intet-fæl-
den. Den skal hjælpe dig til en livsstil med færre indre kon-
flikter, kontroltab og overspisning.

Handlinger styret udelukkende af lyst (godt nu, dårligt 
senere) ses i venstre side og handlinger styret udelukkende 
af fornuft (dårligt nu, godt senere) i højre side.

Punktet i midten er der, hvor lyst og fornuft er "enige", 
og hvor handlingen både er "god" nu og senere (at det er rart 
imens OG er sundt, slankende eller fornuftigt).

Det betyder, at jo længere væk fra midten en handling 
er, jo mere "uenig" vil den anden side være, og det skaber en 
indre konflikt. Det er den konflikt, der laver ballade.

I venstre side (godt nu, dårligt senere), kunne det fx være 
at spise en stor pose bland-selv-slik, som er dejlig at spise 
imens, fordi det smager godt, men konsekvensen senere kan 
være dårlig samvittighed, ondt i maven, "usundhed" eller ka-
lorieoverskud.

Det kunne også være alle mulige andre former for søde 
sager: chokolade, is, kage, bolsjer, sodavand, myslibarer osv. 
- eller mad med fedt i som chips, pomfritter, pizza, men også 
sovs, ost, pesto, mayo, salte nødder, olie, dip, smør og dressing.

Eller generelt store mængder af mad eller snacks. Eller at 

blive på sofaen, hvor du synes, du burde en masse andet, gå 

sent i seng eller stå sent op.

Det kunne være serier på Netflix, rødvin eller smøger.

I højre side (dårligt nu, godt senere), kunne det fx være at 
spise grøntsager for at opnå øget sundhed, kalorieunderskud, 
eller at andre synes noget godt om dig. 

Det kunne være motion for at forbrænde kalorier, øge 
muskelmassen, forbedre sin kondition eller helbred, få færre 
smerter, anerkendelse på Instagram eller ros hos fysiotera-
peuten.Det kunne være at stoppe med at ryge, forbyde alko-
holen eller at lade være at se skærm.

Her ligger også restriktioner (kun slik om fredagen, max ét 
stykke kage, kun én portion), forbud (ingen stivelse, nul suk-
ker, ingen fedt) og "påbud" (300 gram grøntsager hver dag, to 
liter vand, skal spise morgenmad).

Altså regler, der siger noget om hvad, hvornår og hvor meget 

SJOV MOTION
GRØNTSAGER M. SOVS

LIDT CHOKOLADE HVER DAG
ALKOHOLFRIE DRINKS

Alkohol Vand
Store mængder Små mængder
Sofa Træning
Søde sager Grøntsager

LYST FORNUFT
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du må spise for at opnå noget senere. Det er jo ikke rart i mo-
mentet at sige nej til kagen, men bagefter kommer belønnin-
gen af fx at være stolt og senere et potentielt vægttab. Det er 
heller ikke rart at spise morgenmad, hvis du ikke er sulten, 
men du har sikkert fået noget at vide med, at det er godt for 
vægttabet og sundheden (indirekte belønning, noget du får 
senere og ikke imens du spiser morgenmad).

Derudover er det sådan noget som at gå tidligt i seng for 

ikke at være træt næste dag, stå tidligt op for ikke at komme 
for sent, lave lektier for at få gode karakterer, arbejde for at 
få løn eller ros fra chefen, madlavning for at få mad og hus-
lige pligter for at undgå at andre tænker, at man er doven, 
ulækker, en dårlig mor osv. (oprydning, rengøring, tøjvask, 
opvask mm.).

Trodsreaktion
De handlinger, der ligger helt ude til højre, har krav bag sig. 
Krav udefra om, hvad du skal gøre/ikke gøre for at være "rig-
tig", så hvis du fejler, er du "forkert". 

Handlingerne i højre side kendetegnes ved tanker om, at 
du burde ("jeg burde tage op og træne"), skal ("jeg skal spise 

grøntsager"), er nødt til ("jeg er nødt til at stoppe med at spi-
se om aftenen") eller ikke må ("jeg må ikke få sukker").
Når det er et krav at skulle gøre eller ikke gøre noget, føles 
det ikke som om, du bestemmer selv. Så er der en eller anden 
form for tvang eller pligt over det, så du ikke har et valg. Du 
skal. Selvom der ikke er nogen, der står og siger det til dig 
eller har en pistol for din tinding, føler du dig tvunget. 

Det er heller ikke "hele" dig, der vælger, men kun den ene 
del: din fornuft.

Når vi ikke bestemmer selv, bliver vi utrygge. Vi vil gerne 
selv styre, selv vælge og selv kontrollere. Måske kan du hu-
ske det fra at være barn: ’kan selv, vil selv’.

Utrygheden i ikke at føle at det er dig, der bestemmer, 

kan lede til trodsreaktion.

En trodsreaktion er ikke noget, du beslutter dig for, men no-
get, der opstår for at genskabe trygheden i at føle, at det er 
dig, der bestemmer. Det kan være at gøre det du ikke må, 
at lade være med at gøre det du skal eller at ’snyde’, altså 
at overholde reglerne, men på en måde så formålet med reg-
len modarbejdes (også selvom det er dig selv, du snyder). Det 
kunne være at have en regel om ikke at måtte spise efter kl. 
20.00, fordi du har fået at vide, at kalorier kender klokken, 
og derfor grovæder indtil kl. 19.59. 

Fornuftsstyrede handlinger kræver selvkontrol, hvilket er 
en begrænset ressource. Når der er for meget, som du skal/
burde/er nødt til/ikke må, vil din selvkontrol slippe op, og du 
vil opleve trodsreaktion. 

Der sker derfor et automatisk skifte, som du ikke selv er 
herre over til lyst-siden, du ved - overspisning, droppet træ-
ning, sofa og skærm. Det er det, der føles som at miste moti-
vationen. 

Når du er smidt over på lyst-siden, er det en reaktion på 
kravene. Vi kan også kalde det et symptom. Uanset, fortæller 
det noget om, at der er en årsag, en grund til, at det er sådan 

du handler. Og ja, det er helt nyt at tænke overspisning som 
en reaktion, i stedet for at konkludere, at du er svag, doven 
osv. Men det er det. 

Når du har spist chokoladen, tømt chipsposen eller slugt ka-
gen, så kan det føles som at "vågne op". Da det er en reaktion, 
vil det sjældent have været i små mængder, så du vil højst 
sandsynligt være så overmæt, at det sidder helt oppe i halsen 
på dig. 

Når trodsreaktionen er slut, starter de selvbebrejdende 
tanker. 

De kunne have ordlyden: "Aiij, hvorfor filan skulle du spi-
se så meget? Det var da utrolig dumt gjort. Er du klar over, 
hvor mange kalorier det var? Nu er der jo ENDNU længere 
til målet om vægttabet. Du er så svag, at du ikke engang kan 
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finde ud af at lade være at spise. Og så lige om aftenen! Nu 
kan du sikkert ikke sove, fordi du er så proppet. Det er typisk 
dig! Altid grådig, uden rygrad og ingen selvkontrol. Prøv at 
se din klamme krop, ad hvor er den stor! Hvordan kunne du 
gøre det? Du vidste udmærket godt, at det var en dårlig idé. 
Så må du faste i morgen eller træne ekstra meget. Ja, sådan 
er det, når man ikke gider tage sig sammen."

Det er meget ubehageligt at "vågne op" efter en trodsre-
aktion. Så den dårlige samvittighed er et forsøg på at beskyt-
te dig fra, at det sker igen og vil ofte være akkompagneret 
med trusler ("Hvis ikke du stopper med at gøre det der, så vil 
du aldrig få en kæreste"), straf ("Nu må du ikke få aftens-
mad" eller "Så er der bare nul sukker den næste måned") 
eller strategier ("Fra nu af må der ikke være noget lækkert 
i huset"). 

Det er altsammen noget, der ligger på den højre side, nye 

krav og regler for, hvad du skal og ikke må for at råde bod og 
blive "rigtig" igen. 

Dvs. at du er tilbage i højre side og kan "nyde" en ny om-
gang trodsreaktion, og alt hvad der hører til. Frem og tilbage 
mellem venstre og højre side af linjen. 

Ingen af stederne har du det godt, fordi at det kun er den 
ene del af dig, der bestemmer (og ikke "hele" dig), turen frem 
og tilbage dræner og vil ofte efterlade dig med endnu en for-
tælling af, at du er utilstrækkelig og med endnu flere kilo. 

"Er jeg to personer?"
Når du bliver kastet ufrivilligt frem og tilbage mellem de 
fornuftsstyrede krav og trodsreaktionen, kan du føle dig som 
to forskellige (og utrolig uenige) personer (eller en engel og en 
djævel på hver sin side af skulderen). 

Fornuften er personen, som kigger fremad, sætter mål og 
planlægger, hvordan du skal nå derhen. Men det er lysten, 
der skal udføre handlingerne og har overhovedet ikke været 

med til at bestemme, hvordan målene skal nås (og om det er 
de rigtige mål overhovedet). Prøv at forestil dig en fuldkom-
men vanvittig personlig træner, som laver en plan, hvor du 
skal lave 1.500 mavebøjninger hver morgen kl. 5.45. Ja, det 
er meget fint, hvis det var en computer, der blev indstillet 
til at skulle lave automatiske opdateringer om natten. Men 
mennesket er ikke en computer! 

Fornuften vil sikkert synes, at mavebøjninger kl. kvart i 
bræk er en fantastisk idé, men det er for hulan jo heller ikke 
den, der skal gøre al arbejdet. 

Uanset om det er den ene eller anden person, der bestem-
mer, har du det ikke godt. Så vejen ud af alt-eller-intet-tan-
kegangen, at miste motivationen, opleve overspisning som 
trodsreaktion og at være en hjælpeløs marionetdukke, som 
skifter dukkefører hele tiden, er at det skal være hele dig, 

der bestemmer.

Men hvordan? - Lad de to personer, lysten og fornuften, 
blive enige.

Lysten skal være med
For at få lyst og fornuft til at være enige skal kravet ændres, 
fra at du skal opnå handlinger i højre side af linjen (ikke rart 
nu, men godt senere), til at du skal opnå handlinger i midten 

af linjen (godt nu OG godt senere). 
Så bliver det dig, der "sidder bag rattet" fremfor at være 

en hjælpeløs passager uden indflydelse på, hvor du kører hen 
(ja, for der er slet ikke nok metaforer i den her bog). 

Men, det er lettere sagt end gjort.

Vi er vant til at se fornuftsstyrede handlinger som rigtige og 

ideelle, og lyststyrede som de forkerte. Det er her "fejlen" lig-
ger, for hvis lysten ikke er med, vil der blive ved med at være 
problemer, fordi den indre konflikt er i gang.

Det er det, vi skal undgå. 
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Så i stedet for at tro på at det er der lykken er, så du hele 
tiden skal kæmpe, overkomme og tvinge dig selv til at gøre 
alting "korrekt", så lav det ideelle om til at være en vægttabs-
proces du kan lide at være i.

Uanset hvad fornuften (utålmodigheden) har at sige til det.
Den er vant til at være egenrådig chef og kan ikke udstå 

den mere demokratiske metode, hvor den skal gå på kompro-
mis, så protest og modstand er uundgåeligt.

 

Her kommer nogle eksempler.

Eksempel: Grøntsager
Hvis der ligger et krav fra fornuften om, at du skal spise 600 
gram grove grøntsager om dagen, så er det ikke sikkert ly-
sten er med. Dermed ligger det på højre side og vil have stor 

risiko for at skabe trodsreaktion i form af slet ikke at spise 
grøntsager (og sikkert også spise ekstra ‘usundt’). 

Hvis det at spise grøntsager skal ind mod midten, så kan 
du fx skrue ned for mængden, og bestemme at alle grøntsa-
ger er lige gode (så agurker, tomater osv. kan bruges og ikke 
kun kål og broccoli) eller finde ud af at frugt i praksis er lige 
så godt som grøntsager. 

Men det, der virkelig batter er, når grøntsagerne har så 
god smag, at du glemmer, at det er grøntsager. Det kunne 
være at stege spidskål eller broccoli i smør, hælde sovs på den 
kogte blomkål, rive ost over squash i ovnen, bage rodfrugter 
med olie og dyppe i aioli, bruge krydderier, bruge bacon på 
grøntsagssuppen, feta i salaten, lave bønnefritter med hvid-
løg, dyppe peberfrugten i humus eller pesto, hælde fløde i 
grøntsagsmosen, stuve spinaten, lave grønkålen til chips, 
dyppe gulerod og agurk i almindelig dip, vælge de grøntsager 
du synes smager godt i sig selv eller putte dem i kødsovsen, 
lasagnen eller frikadellerne. 

Frugten smager jo godt i sig selv, så den behøver ikke 
altid den vilde hjælp (meeen vanillecreme og chokolade gør 
ikke ligefrem smagen værre). 
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Hvis grøntsagerne smager godt, så er lysten helt med på at 
spise dem (god smag er en direkte belønning, imens der spi-
ses), og så giver fornuften også grønt lys på grund af sund-
hedsværdien og kalorieletheden (belønning senere, altså efter 
spisningen). 

Så er lyst og fornuft enige (det ligger midt på linjen) - 
og allervigtigst: du er i kontrol. Ingen trættende engel-djæ-
vel-skænderier. 

Nu tænker du sikkert, at man da ikke kan tabe sig, hvis 
man spiser lækre ting som sovs, fordi der er mange kalorier 
i. Det er fornuften, der snakker. Hvis den beslutter sig for, at 
grøntsager skal være kedelige og smagsløse, fordi det giver 
et hurtigere vægttab, så har den ikke været forbi lysten. Og 
så er det kun et spørgsmål om tid, før du ryger i alt-eller-in-
tet-fælden.

Så ja, du vil skrue op for kalorierne i det enkelte måltid, 
men hvis vi zoomer ud og ser det store billede, vil det lede til 
færre kalorier i alt, fordi du undgår overspisning som trods-
reaktion.

Så det er faktisk det mest slankende at have lysten med.

Mind blown. 

Eksempel: Madlavning 
Hvis du synes, at det er røv og nøgler at lave mad, men kun 
gør det, fordi det skal gøres, så er det indirekte motiveret (be-
lønningen kommer efter madlavningen, i form af selve mål-
tidet). Det kan spænde ben for selv de lækreste grøntsager.
Hvis madlavning skal tættere på lysten, ind mod midten, 
skal der være så lidt besvær og ubehag som muligt og så me-
get direkte belønning som muligt.

For at fjerne besvær kan du sigte mod at gøre det så nemt 
og simpelt med verdens bedste motto. "Spring over, hvor gær-
det er lavest.”

For at tilføre direkte belønning kunne det være hyggen i 
at være to om at lave maden, hvis du har mulighed for det. 

Det kunne være at høre lydbøger eller podcasts imens (der 
er en vildt fantastisk podcast, der hedder "perfekt Uperfekt", 
den kan jeg varmt anbefale!).

Det kan være at se en film imens, hvis du kan multita-
ske. Eller tale i telefon, hvis du har headset. Eller fyre op for 
den fede playliste. Eller se om du kan lade skrælning eller 
snitning blive til en form for meditation, eller at madlavnin-
gen generelt bliver en pause fra at skulle tage stilling til alt 
mulig andet. 

Det samme gælder indkøbsturen. Er der bedre tidspunk-
ter end andre? Skal det være nemlig.com? Kan du have en 
indkøbsseddel med mængder, så du bare kan slå hjernen fra 
dernede? Jo tættere på midten, jo mindre modstand er der.

Eksempel: Søde sager
Hvis fornuften siger, at du skal klare resten af livet uden 
søde sager (yderst til højre på linjen), mens lysten siger, at 
du ikke skal spise andet end søde sager (yderst til venstre på 
linjen), så er der konflikt. 

Løsningen ligger ikke nogen af stederne, men i at de bliver 
enige.

Det kunne være, at der skal være lidt søde sager hver dag, fx 
et par stykker af din yndlingschokolade til eftermiddagskaf-
fen eller en lille skål slik til aftenserien. 

Lysten vil være med, fordi den får lov at få noget lækkert 
hver dag, og fornuften er med, fordi det er en lille mængde. 

Nej, du vil ikke kunne gøre det i starten, hvis du er vant 
til, at det er forbudt, men det gør ikke noget. Stille og roligt 
kan du vænne dig til at det kommer igen dagen efter, så du 
ikke behøver at panikke og spise store mængder, af frygt for, 
at det er væk om lidt og aldrig kommer tilbage.

Hvis du tænker, at det bliver mange kalorier, hvis du spiser 
noget lækkert hver dag, skal vi lige tilbage til at mængden 
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• Alt-eller-intet-fælden er, at du enten gør det hele rigtigt 
 eller også kan det være ligemeget

• Når du gør noget andet end planlagt, er det ikke  
 dit valg eller din skyld

• Motivation kan deles op i lyst og fornuft (direkte  
 og indirekte motivation)

• Motivation for fornuftsstyrede handlinger er en 
 begrænset ressource og slipper op

• "Skal", "nødt til", "må ikke" og "burde" indikerer  
 en følelse af tvang

• Tvang er årsag til overspisning som trodsreaktion

• Trodsreaktion skaber strategier, straffe og regler,  
 som føles som tvang

• Den indre konflikt gør dig til en hjælpeløs marionetdukke

• Opløs kravet om at fornuften skal bestemme det hele

• Lysten skal være med

"ALT ELLER INTET"
Opsummering afhøjst sandsynligt vil være meget større, ved trodsreaktion.

Du kan også tænke i 50 gram bland-selv-slik hver dag er 
en mindre mængde end 500 gram hver fredag. 

Jeg ved godt, at den er svær den her, fordi det går imod den 
logik, du er vant til, men fortvivl ej, jeg vender tilbage til det 
med søde sager senere.
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ALLE DE REGLER
4

ALLE DE REGLER

Du skal spise masser af frugt og grønt, undgå kulhydrater, 
sørge for at få masser af fedt, spise godt med protein, drikke 
rigeligt vand, få de rigtige kosttilskud og kun spise naturligt 
og vegansk og økologisk og hjemmelavet og sukkerfrit og lav-
glykæmisk og kalorielet og sæsonbestemt. Nå ja, og du må for 
Guds skyld ikke skippe morgenmaden, eller spise inden du 
skal sove. Men det er altså vigtigt at få nok fuldkorn, drikke 
en halv liter mælk hver dag og spise kød, fisk og æg. Du skal 
også have 5-6 måltider om dagen for at holde blodsukkeret 
stabilt, undgå gluten, laktose, frugt, e-numre og sødemidler 
og max spise tre gange dagligt. Hold dig fra alkohol, men 
husk at drikke rødvin. Spis ikke sukker og fedt, men sørg for 
at få nok mørk chokolade. Og så er det vigtigt, at du får mas-
ser af ingefær.

Kan du ikke selv se, hvor nemt det er at spise rigtigt? Det er 
jo bare at følge reglerne?
Jesus C. 

Sundhed og vægttab er blevet et modefænomen, alle føler 
sig kompetente til at blande sig i, som har skabt et vanvittigt 
kaos af misinformation, der leder til forbud, restriktioner og 
påbud. Har du været en opmærksom læser, kan det være, at 
du kan gætte hvad det leder til… Har du et bud? Kan du gæt-
te det?? Trommehvirvel… OVERSPISNING! Bingo!

Og nej, ikke ligefrem overspisning af kål, vel?
Så skal vi ikke få ryddet op i det her rod og se på, hvordan 

man slipper ud af de stressende, fedende regler UDEN at tage 
50 kilo på?

Sundheds- og vægttabsjunglen
Det kan være noget af en jungle at prøve at finde ud af, hvad 
man skal spise for at være sund og/eller at tabe sig. Alt for 
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mange deler ting, de har hørt eller læst uden fagligt belæg, 
kommer med "gode råd" og fortæller, hvad andre skal gøre, 
på baggrund af egne erfaringer.

De fleste gør det forhåbentligt for at hjælpe, mens andre 
gør det for at pleje deres ego ved at virke som en autoritet, 
lyde klog eller overbevise om, at de har den magiske løsning 
uden opmærksomhed på konsekvenserne.

Blot fordi der er nogen, der har nøddeallergi, betyder det jo 

ikke, at alle andre skal undgå nødder, som det er blevet med 
gluten. Selvom atleter og elitesportsfolk kan have gavn af en 
kostplan inden konkurrencer, betyder det ikke at det gene-
relt er velegnet som vægttabsmetode. Og bare fordi der kan 
være konsekvenser af at spise for meget af noget, er det ikke 
ensbetydende med, at den fødevare skal undgås. Et fint ek-
sempel kunne være vand. Det kan man dø af at drikke for 
meget af. Skal vi så advare alle mod vand?

Der er intet galt i at ville passe på sin krop og/eller at ønske 
at tabe sig. Og der er intet galt i at stole på andre mennesker. 
Det er to gode værdier. Men kombinationen kan blive risika-
bel og lede den modsatte retning. 

En anden faktor, der spiller ind og gør det hele meget mere 
kompliceret, er, at vi gerne vil have, at alle andre skal kunne 
lide os og synes, at vi gør det hele rigtigt. Det kan betyde, at 
vi kan lave regler for os selv, der på ingen måde passer ind 
i vores liv i forhold til, hvad vi har lyst til, tid til, overskud 
til, eller hvad der passer til familie, venner, arbejdsliv, rytme 

osv. 

Det er trendy at gå op i krop og sundhed, så mange gør 
det, fordi det føles som om, at man ikke har et valg, hvis man 
vil være en del af "flokken". Der findes mennesker, der cen-
trerer en stor del af deres liv omkring fitness, grøntsager, low 
carb og protein (hvilket er helt okay), men dømmer andre, 
der ikke gør det samme (hvilket ikke er okay!). 

Mange prøver derfor ihærdigt at spise korrekt og træne nok 
på grund af frygten for andres mening og ikke kun for at 
passe på sit helbred. Her begynder det at være tricky, for når 
først vi ikke føler, at vi har et valg, så var det den der følelse 
af tvang, som leder til overspisning (se forrige kapitel). 

Så for at komme ud af de regler, der gør at du tager på, og 
sørge for, at der ikke bliver lavet nye, skal vi bruge en om-
gang mod til at turde slippe kontrollen (ikke miste den) og 

tage aktive valg, noget mytepunktering og et styks dørmand 
til at lege filter. 

Godt eller dårligt
Når man hører, at der er noget, der er godt at spise eller 

dårligt at spise, kan der nemt ske det, at det bliver en sort/
hvid-opfattelse, hvor der ikke tages højde for mængde og kon-
tekst. 

Her får du en liste med eksempler delt op i rød (dårligt, 
usundt, fedende) og grøn (godt, sundt, slankende). 
 

• Kulhydrater
• Laktose
• Æg
• Gluten
• Sødemidler
• Mere end tre måltider om dagen
• Kornprodukter
• Snacks
• Forarbejdede fødevarer
• Sukker
• E-numre
• Hvede
• Rodfrugter
• Protein fra planter
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• Konventionelle fødevarer
• Chips
• Kage
• Udenlandske fødevarer
• Stivelse
• Spisning efter kl. 20.00
• Tilsætningsstoffer
• Fedt
•	 Raffinerede	kulhydrater
• Pizza
• Pomfritter
• Slik
• Chokolade
• Stegning
• Store mængder mad
• Anden portion aftensmad
• Fastfood
• Mættet fedt (fra dyr)
• Nødder, frø, kerner
• Peanutbutter
• Max 10 mandler
• Lys chokolade
• Nutella
• Ost
• Alkohol
• Mælkeprodukter
• Kød
• Svine- og oksekød
• Frugt
• Mad med højt glykæmisk index
• Kunstige fødevarer
• Fisk (tungmetaller)
• GMO
• Vandede grøntsager (agurk, salat, tomat mm.)
• Kokosolie
• Alkohol

•	 Vand	i	vandflasker
• Mikroovn
• Sodavand
• Kaffe
• Syreholdige fødevarer

• Grøntsager
• Mellemmåltider
• Protein
• Vand
• Fuldkorn
• Mælk
• Æg
• Citron i vand
• Kosttilskud
• Ost
• Kærnemælk og yoghurt
• Kylling og kalkun
• Frugt
• Morgenmad
• Naturlige fødevarer
• Superfoods (chili, hvidløg, ingefær, spirulina,  
 matcha, gojibær, chiafrø)
• Hjemmelavet mad
• Økologi
• Pepsi Max / Cola Zero
• Stevia
• Detox
•	 Kostfibre
• Rødvin
• Rawfood
• Nødder / Kerner / Frø
• Fisk
• Vegetabilsk fedt (fra planter)
• Vand
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• Biodynamisk
• Umættet fedt
• Kokosolie
• Filtreret vand
• Dampede grøntsager
• Avocado
• Mad med lavt glykæmisk index
• Kød
• Vegetarisk / vegansk
• Grøn the
• Basiske fødevarer
• Vitaminpiller

Ud fra de opfattelser skabes både specifikke regler, som fx: 
"Jeg skal have 300 gram grøntsager om dagen" eller "Jeg må 
kun få slik om fredagen" og mere uspecifikke regler såsom 
"Ikke for meget kulhydrat" eller "Masser af protein". 
De påstande, der ligger bag, er ofte en fjer, der er blevet til 

fem høns.

Konsekvenser
Reglerne om, hvad, hvornår og hvor meget du skal spise og 
ikke spise, er skabt af fornuften, altså i forhold til hvad der er 
godt for dig senere (se forrige kapitel). Nogle af reglerne kan 
da godt have lysten lidt med, såsom at der ikke er et forbud 
mod sukker, men at du godt må spise et enkelt stykke kage i 
weekenden eller på "cheat days". Men overordnet er fokus på 
vægttab og sundhed senere i livet, frem for hvad du kan lide 
af mad og motion. 

De utilsigtede konsekvenser af reglerne kan være, at du gi-
ver op, fordi du alligevel ikke kan mestre det hele, eller at det 
bliver uoverskueligt. At give op kan både gøre at du spiser 
mere "usund" mad, og at du føler dig utilstrækkelig og svag. 

Så kommer den dårlige samvittighed.
Det kan betyde, at du tænker på mad stort set hele tiden, 

planlægger din dag ud fra måltider og føler, at du skal holde 
dig selv i stram snor for ikke at "falde i". Det er ikke holdbart, 
og alle de tanker og valg dræner dig for energi. 

Jeg har snakket med mange, som svarer 80-90%, når 
jeg spørger, hvor mange procent af deres tanker handler om 
mad. Så kan man både blive mere sulten, have mere trang til 
søde sager og snacks og dermed generelt spise mere, selvom 
det modsatte var hensigten.

Det kan også gøre, at du oplever "madstress", hvor du nær-
mest er kronisk stresset over, at uanset, hvad du spiser, er 
det ikke godt nok. Du burde have spist flere grøntsager, du 
skulle ikke have spist så sent, du skulle ikke have stegt i 
smør, du skulle have holdt dig til én portion, du skulle have 
spist mere protein, mere økologisk, mere plantebaseret osv. 

Der er faktisk flere, der udvikler en form for frygt over 
for bestemte fødevarer, såsom brød. Det kommer af at have 
fået at vide nok gange, at brød er fedende og/eller usundt, og 
at vi lever i et samfund, hvor man altid skal stræbe efter at 
blive mindre, strammere og sundere. Der er også nogle, der 

får ødelagt deres forhold til bestemte fødevarer eller retter, 

såsom spejlæg med ost, fordi de spiser alt for meget af det i fx 
en LCHF (low carb high fat)-periode. 

Det kan gøre, at du har svært ved at skelne mellem, hvad 
der er mere vigtigt end andet og mellem, hvad der er pålagt 

dig udefra, og hvad der er dine egne valg. Så føles det hele 

lige vigtigt, og du tror, der er alvorlige konsekvenser af alle 
regelbrud. 

Det kan lede til, at du spiser i trods for at få trygheden i at 
bestemme selv tilbage, som beskrevet i forrige kapitel. Når 
noget er forbudt eller begrænset, bidrager det til, at maden 
får "magi" og magt. Man kæmper for at holde sig fra det, 
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bliver ved og holder stand, indtil at man ikke kan mere. Og 
så! Nommenommenom. Det føles så lækkert, at det næsten 
er en himmelsk oplevelse at spise: det sitrer i kroppen, glæ-
deshormonerne sprøjter ud, og lige dér er livet faktisk helt 
fantastisk. Du er glad helt ind til benet. 

Men. Det er midlertidigt, og kort efter skyller de bebrej-
dende tanker ind, og livet er pludselig slet ikke så fantastisk 
længere. Så en vigtig del af at få et afslappet forhold til mad, 
er altså at slippe regler, der giver mad magi. 

Overordnet set er regler noget, der kan blive et minefelt, hvor 
man kan træde forkert, og så lyder eksplosionen (det er selv-
bebrejdelse, skældud og dårlig samvittighed). Og for at dul-
me ubehaget spiser du mere mad, færre grøntsager og samlet 
set flere kalorier. Så er der jo fejl i systemet. 

Jeg har været meget besat af jagten på sundhed (som i al 
hemmelighed egentlig var jagten på en flad mave). Så efter 
jeg havde gået en uge på Ernæring og Sundheds-studiet, gik 
jeg ud og brugte mit studie til at sige, at jeg havde ret i alt, 

hvad jeg sagde. Men det, jeg sagde, var noget, jeg havde fået 

fra iForm-bladet. Og jeg anede ikke selv, hvor langt ude jeg 
var, selvom jeg hver aften stod og blendede alle de sunde ting, 

som jeg skulle spise (ellers var jeg usund) til en brækfarvet, 
slimet smoothie bestående af blåbær, chiafrø, ingefær, fisk, 
vand, grøn tepulver, tomater og raw kakao.

Kunne du ikke lige overskue at læse alle ingredienserne? 
Så kan jeg afsløre, at der stod fisk. Jep. Enten frosset eller 
optøet. I’m not kidding. 

Man skulle næsten tro, at fiskesmoothies ville få nogle in-
dre alarmklokker til at ringe og sige, at man har et problem, 
ikke? Men nej. I stedet dømte jeg dem, der ikke gjorde det 
samme. Hvilket vil sige alle andre i verden.

Jeg begyndte sågar at have ’klienter’, som jeg fortalte, 
hvordan de skulle spise. Og nej - det var ikke noget med de 
officielle kostråd, for jeg syntes, det var dybt uansvarligt, at 

Fødevarestyrelsen TYDELIGVIS ikke vidste noget om er-
næring, siden de sagde, at man godt måtte spise kulhydrat. 

Jeg kan huske en klient, jeg havde med ude i Føtex for at 
vise hende alt det, hun ikke måtte spise. På studiet havde 
vi lært, at smøreost var et restprodukt af ostefremstilling. 
Det havde jeg fået oversat i mit hovedet til, at det var affald. 

Ulækkert affald, som man i hvert fald ikke skulle have ind 
i sin krop.

Så hele ostehylden sagde jeg, at hun skulle holde sig fra. 
Og hele brødhylden. Og så lærte jeg hende ellers at læse næ-
ringsdeklarationer og at spise korrekt - ud fra mit univers.

Ja, jeg krummer tæer over mig selv. Men jeg troede vitter-
ligt, jeg hjalp og vidste ikke bedre.

Senere var jeg tilknyttet en sundhedsblog, hvor jeg skrev 
indlæg med påstande jeg skråsikkert havde konkluderet, 
uden nogen form for dybdegående viden. Og til en familiefød-
selsdag blandede jeg mig arrogant i en samtale om aspartam 

og forklarede, at stevia var bedre, fordi det var en plante. Da 
personen begyndte at stikke til mig med spørgsmål og viden 
omkring forskningen, blev jeg topfornærmet og gik over til 
nogle af de andre med himmelvendte øjne. 

"Idiot" tænkte jeg. 
Så jeg er ikke hellig. Mit arbejde i dag er ikke kun for at 

rydde op efter andre, men i den grad også efter mig selv. Når 

man er overbevist om noget, føles det som et angreb på ens 

person eller identitet, hvis andre ikke er enige, og man går 
let i forsvar eller modangreb (evt. personligt). Det er ret så 
modarbejdende i kampen mod misinformation og gør, at flere 
og flere udtaler sig forkert om noget, og færre og færre tør at 
være kritiske, spørge ind, diskutere eller informere.

Frøen
Hvordan er du endt her, hvor mad fylder så meget, og at der 
er så mange regler?
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Du har fået hjælp. Og det er ikke sket over night, men over 
længere tid.
Hvis nu at du gik til en kostvejleder, som gav dig alle de 
informationer, der står som eksempler, så du skulle lave en 
milliard regler med det samme, så ville du nok enten sige nej 
eller hurtigt droppe det hele. Det havde måske faktisk været 
bedre for dig.

Men det er jo ikke sådan regler opstår. De kommer ofte 
snigende, en efter en, over tid.

Da jeg gik i gymnasiet, fortalte min lærer om noget med 
frøer. Jeg aner ikke, hvad hans pointe var dengang, men med 
det her giver det mening.

Hvis man har et kar med kogende vand, og en frø hopper 
ned i det, vil den med det samme hoppe op igen. Den registre-
rer, at det er farligt og skynder sig at flygte. Men hvis man 
sætter frøen ned i et kar med koldt vand for så stille og roligt 
at varme vandet op, så lægger frøen ikke mærke til, at det 
bliver for varmt, før det er for sent.

Det er lidt sådan, jeg ser dem, der sidder i saksen og er 
ramt af restriktiv spisning, som dette fænomen hedder. At 
det er sket ubevidst og stille og roligt, uden at man har lagt 
mærke til det. 

Du har sikkert prøvet en kur, hvor der var noget, du måtte og 
ikke måtte. Og så har du taget nogle af dem med dig, da du 
begav dig ud i den næste kur. Til sidst er der blevet så mange 
regler, at det skaber problemer.

Eller også er du bare stødt på nok af de tidligere nævnte 
påstande, at reglerne er kommet én efter én, uden en overve-
jelse om hvordan det passer ind i dit liv. 

Endnu en årsag til det er, at der er mange, der har hver 
deres mærkesag og mener, at deres er den vigtigste.

Med mærkesag mener jeg, at man fx kæmper for, at flere 
skal spise efter årstiden, mindre fra dyr, undgå e-numre el-
ler spise mere fuldkorn. Den, der har mærkesagen, vil gerne 
have andre til at mene det samme, hjælpe med at sprede bud-

skabet og handle derefter. Og det er der jo ikke noget galt i 
- en ændret tilgang til overspisning er jo min mærkesag, som 
jeg er i gang med at forsøge at få dig med på.

Men en, der støder på mange mennesker der mener, at 
lige præcis hans eller hendes mærkesag er den vigtigste, kan 
ende med at miste sig selv i det, i forsøget på at please alle. 

Det er meget svært at fortælle en, der mener, at økologi 
er det eneste rigtige, at man synes, det er for dyrt. Eller at 
fortælle en veganer, at man ikke er interesseret i at bruge 
mandelmælk i kaffen. Eller at fortælle en, der promoverer 
stenalderkost/palæo/low carb, at rugbrød fungerer bedst til 
frokost. 

Generelt kan det være svært at snakke med en med en mær-
kesag, fordi det hurtigt kan føles som personlig kritik, og at 
man derfor mødes med argumenter om at lade være at være 
så egoistisk, at det ikke er den store ofring, at det er dit an-
svar, eller at du kommer til at fortryde det, fordi det gør dig 
fed, usund eller syg. 

Jeg er hverken for eller imod de ovennævnte mærkesager, 
men jeg mener, at det er vigtigt, at vi zoomer ud og ser på 
konsekvenserne. Det skal være et valg, hvor hver person selv 
vælger til og fra ud fra sit liv, frem for at der tvinges, lokkes 
eller trues. 

Fjern regler
Hvis du kan genkende, at du har for mange eller for svære 
regler og at de har konsekvenser for dig fx i form af overspis-
ning, skal de opløses. Det kan virke skræmmende og utrygt 
på grund af frygten for at miste kontrollen. 

Det er endnu engang en af de ting, der ikke er helt logi-
ske, men lad os vende tilbage til det i slutningen af kapitlet. 

Det er ikke sikkert, at det skal være målet for dig at slippe 
alle regler, men blot dem, der skaber problemer.
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Til processen skal vi bruge tre trin:
1. Få dørmanden på arbejde
2. Forstå hvor der skal ændres
3. Opløs regler

1. Få dørmanden på arbejde
Ligesom med førstehjælp, hvor man skal standse ulykken, 
skal vi sørge for, at der ikke er flere påstande, der sniger sig 
ind og laver ballade. Det er sisyfosarbejde at gå i gang med 

at opløse regler, hvis der samtidig bliver ved med at blive 

lavet nye.

Derfor har vi brug for en dørmand. 

En dørmand er et filter, som sørger for, at det er de rette 
mennesker, der kommer ind til festen. De fulde ballademage-
re skal holdes ude, mens vennerne, der kan behandle stedet 
ordentligt, er velkomne. 

Hvis du forestiller dig, at festen er dit hoved, og du i lang 
tid ikke har haft nogen dørmand på arbejde, så vil der være 
fyldt med både venner og ballademagere. 

Venner er informationer, der rent faktisk er brugbare for 
dig, såsom at frugt og grøntsager er en god ting at spise. 

Ballademagerne er misinformation, der ødelægger, lar-
mer og raserer stedet, såsom at frugt feder, at sukker er gif-
tigt og sødemidler giver kræft (så du må drikke al den cola 
du vil, så længe det er danskvand. Fedt.)

Dørmanden skal dermed på arbejde og sørge for, at der ikke 
kommer flere uønskede gæster ind. Senere kan vi få ham til 
at låse, mens han lige gennemgår gæsterne og smider alle 
skiderikkerne ud, som svarer til at opløse de regler, der vol-
der problemer.

At have en dørmand på arbejde er at spotte nye påstande, 

når du støder på dem, at kunne være kritisk over for dem og 
at beslutte dig for, om de skal "lukkes ind".

At spotte påstanden er at opdage, når nogen siger noget om, 

hvad der er sundt, usundt, slankende, fedende, giftigt, godt, 
detoxende, dårligt, helbredende, farligt eller opstrammende 
at spise. 

Påstande kunne være: "Vandede grøntsager tæller ikke", 
"Sukker fra frugt sætter sig på maven", "Chili øger forbræn-
dingen", "Frostgrøntsager mangler vitaminer", "Grøn te de-
toxer", "Aspartam giver kræft", "Ingefær forebygger gigt", 
"Hvis man løber samme tur hver gang, virker den ikke", 
"Morgenmad kickstarter forbrændingen", "Faste giver bedre 
fordøjelse", "Kaffe skaber inflammation i kroppen", "Tomater 
er godt for øjnene", "Bananer feder", "Kulhydrater skaber in-
sulin, så man ikke kan tabe sig", "5-6 måltider om dagen hol-
der blodsukkeret stabilt", "Æg øger dit kolesteroltal", "Føde-
varer med lavt glykæmisk index er slankende", "Jo mere fedt 
du spiser, jo mere taber du dig", "Fuldkorn flænser tarmene", 
"E-numre gør dig syg", "Mælk skaber betændelse", "Grønne 
ovenjordsgrøntsager er bedre end andre", "Rodfrugter in-
deholder for meget stivelse", "Sukker skaber afhængighed", 
"Gluten angriber tarmene", "Nattespisning rådner i maven", 

"Kokosolie er sundt" eller "Fisk er giftigt på grund af tung-
metaller".

Det kunne være i blade, på blogs, på Instagram, Facebook 
eller Twitter, i reklamer, i tv, fra veninder, på YouTube, på 
Netflix, fra familiemedlemmer, kostvejledere, personlige 
trænere, hjemmesider eller sundhedsbøger. 

Når du har spottet påstanden, så kan du spørge ind til den 
mængde, som ofte mangler. Hvis nogen påstår, at sukker fe-
der, kan du spørge: "Hvor mange gram sukker i hvor mange 
dage, feder hvor meget?" 
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Eller kilde: "Hvor ved du det fra?" eller "Hvilke studier 
viser det?"

Du kan også spørge mere, hvis du er frisk på det, eksem-
pelvis: "Er sukker dårligt, uafhængigt af hvor meget motion 
man dyrker? Er der forskel på, om man er rask eller har dia-
betes? Er det det samme, uanset hvad man ellers spiser af 
grøntsager?” osv.

Her tvinges afsenderen til at stoppe op. Det kan være, der 
kan svares på spørgsmålene, men oftest bliver der svaret, 
at mængder er irrelevante, at det står på internettet, at det 
stod der i en overskrift på Facebook, at det har man hørt 
eller læst et sted, men man ved ikke lige, hvor - eller der hen-
vises til artikler, der ikke bunder i videnskabelige studier. 
Note: Ens mor er IKKE en valid kilde. 

Som tidligere nævnt bliver påstanden forhåbentligt delt for 
at hjælpe, så vær ikke for hård ved personen. Skab gode be-
tingelser for, at personen kan sige: "Hov, der var jeg faktisk 
lidt for hurtig, det tager jeg i mig igen", for eksempel ved at 
sige "Jeg forstår godt, hvorfor du har fået den opfattelse, det 

har jeg også troet" eller "Jeg ved, du brænder for at hjælpe, og 
du gør det skidegodt, så det er bestemt ikke et angreb, men 
jeg tror lige, at du skal være OBS på, at det ikke er helt så 
simpelt".

Hvis der svares med vrede, angreb - eller din kommentar 
slettes eller affejes - så føler personen sig sikkert busted, og 
det er faktisk en god ting. For så bliver man lidt forskrækket 
eller pinlig berørt over at have delt noget, man faktisk ikke 
vidste så meget om og passer derfor mere på med at gøre det 

igen. 

Hvis personen begynder at gå i personangreb på dig, så 
sæt dine grænser og smut - tro mig, du får ikke noget ud af 
at argumentere. 

Har du selv delt påstande, du faktisk ikke helt kunne forsvare, 
hvis en person gik i kødet på dig med spørgsmål, er det okay. 

Du forsøgte at hjælpe, men det kan have store konsekvenser, 
så prøv at lade være fremover, selv om det er fristende.

Nej-hat
Hvis du har fået svar eller ikke har mod på spørge ind, fordi 
det kan være konfliktskabende eller en øm tå for afsenderen, 
så gå direkte til at beslutte dig for, om det er noget, du skal 
lukke ind. Du har din fulde ret til at affeje alle påstande, 
trække på skuldrene og tænke: "Godt, det ikke er mig, der 
ryger med ind i alt det der". 

Tag nej-hatten på og afvis. Det kan spare dig for både be-
kymring, madindtag, dårlig samvittighed og madstress. Det 
kan godt være dine tanker allerede nu begynder med "Ja-
men, jamen…”, “Det kan man da ikke" eller "Hvad nu hvis". 
Og det er præcis den samme frygt, der har ledt dig ud i disse 
problemer. Tankerne må gerne være der, uden at du behøver 
at stole på dem eller agere efter dem.

Hvad nu, hvis det rent faktisk er en information, der vil-
le være god for dig at få ind, såsom at det er godt at lufte 
ud eller have emhætten tændt, når man steger mad? Jamen, 
så forestil dig, at dørmanden afviser ballademagere, men så 

kommer der nogle venner. Problemet er bare, at lokalet (dit 
hovede) er fyldt. Der er ikke plads til flere. Nogen skal smides 
ud, før vennerne kan komme ind - og indtil da må du afvise 
dem.

2. Forstå hvor der skal ændres
For at vide hvor du skal begynde, skal du forstå, hvilke reg-
ler du har, og hvilke af dem der skaber problemer. Husk ikke 
at undervurdere, hvad det kræver at opløse regler. 
En måde er at skrive ned. 

Skriv ned, hvad du har opfattelser om, at noget mad er 
godt, og andet er skidt, at bestemte tidspunkter er mere rig-
tige/forkerte, og hvad du har af specifikke og uspecifikke reg-
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ler. Gør dem så konkrete som muligt, så du ikke bare skri-
ver "helst ingen kulhydrater", men skriver "helst ingen brød, 
helst ingen pasta, helst ingen ris, helst ingen kartofler, helst 
ingen frugt" osv. 

Dernæst kan du undersøge hver enkelt regel og give den 
et tal fra 1-10. 

1 er, når reglen er lidt ligegyldig. 10 er, når reglen virkelig 
begrænser, stresser, irriterer eller ikke kan overholdes. 

Det kunne jo godt være, at du generelt er lidt ligeglad med 
kartofler, men elsker brød. Så vil de to have to forskellige tal. 
Eller at du ikke er så vild med sodavand, men elsker slik, så 
vil de havde to forskellige tal, selvom de hører under "ingen 
sukker". 

Så kan du nemlig få et bedre indblik i, hvilke der påvirker 
hvor meget, så du bedre kan vurdere, hvor du skal tage fat. 
Du kan fx starte med en af reglerne, der har tallet 10, for 
det er her, der hurtigst kan mærkes forskel. Dog også her det 
skal gøres med mest varsom hånd og dermed ikke for hurtigt 
eller voldsomt.

3. Opløs regler
Det kan være rigtig svært at slippe en regel, hvis man tror 
på, at en fødevare er slankende eller usund. Og når der både 
er nogle, der siger, du skal undgå fedt, og andre, der siger, du 
skal have masser af det, og at fuldkorn er godt, men kornpro-
dukter dårlige, at sukker er fedende, men også sødemidlerne, 
at mælk er kræftfremkaldende, mens andre mener, at mælk 
er livsvigtigt… Ja, hvem skal man så tro på? Hvem har ret? 
Hvordan skal man navigere i al den modstridende informa-
tion?

En del af at opløse regler handler om at få viden, der ikke 
er lavet af personlige meninger og erfaringer, men af en stor 

samling videnskabelige studier, som tager højde for usikker-
heder og fejlfortolkninger. 
At der findes kræft i de samme lande, som der drikkes ko-

mælk, er ikke ensbetydende med, at komælk giver kræft. 
Et andet eksempel, der viser den slags misforståelser, er at 
is-spisning og druknedød har samme kurve på et år. Men det 
betyder jo ikke, at man drukner af at spise is, vel? Det er nok 
nærmere noget med at vi både bader mere og spiser mere is, 
når det er sommer.

Det kan også være, at du har oplevet at spise boller og få 
ondt i maven, det betyder ikke nødvendigvis, at du ikke kan 
tåle gluten. Fordøjelsesproblemer kan komme af mange ting, 
såsom stress (hvilket ironisk nok er noget forbud kan give, 
selvom de havde til hensigt at afhjælpe generne).

Og bare fordi at nogle rotter har fået højere puls af et stof, 

der også findes i rødvin, betyder det ikke, at alle skal skifte 
motion ud med rødvin (desværre).

Så her er alt, hvad du har brug for at vide:
• Du behøver ikke at undgå stivelsesrige kulhydrater  
 som brød, ris, kartofler og pasta
• Du behøver ikke at undgå sukker (hverken hvidt sukker, 
 rørsukker eller frugtsukker), ej heller at gå efter et  
 stabilt blodsukker
• Du behøver ikke, at spise "superfoods" som chiafrø,  
 ingefær og blåbær
• Du behøver ikke at undgå gluten, laktose, alkohol,  
 mikroovn, e-numre, sødemidler, kød, fisk, mælk, æg,  
 GMO, højglykæmiske fødevarer, stegning, kogning og  
 bagning

• Du behøver ikke at spise morgenmad, at undgå at  
 spise sent, eller at spise mange gange om dagen

• Du behøver ikke at spise protein når du har dyrket  
 motion

• Du behøver ikke at stege i kokosolie
• Du behøver ikke at drikke 2 liter vand om dagen

Et vægttab handler udelukkende om kalorieunderskud, lad 
ikke andre bilde dig andet ind. Så er spørgsmålet bare, hvil-
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ken måde at komme i kalorieunderskud på, der fungerer 
bedst for dig. 

Og hvis det er sundhed, det handler om for dig, så kan jeg 
afsløre, at hvilken slags mad vi spiser, slet ikke har så stor 
en effekt på vores helbred som mange tror. Det, vi ved, er, at 
grøntsager, frugt, fisk og fuldkorn er sundt, så prøv at spise 
det, hvis du kan og slip resten. Jeg ved godt, at det er svært 
at blive overbevist om, men det er en af konsekvenserne af, at 
der er "for mange kokke". Faktorer der har ligeså store, eller 
måske endda større indflydelse på vores sundhed,, er vores 
sociale liv, aktivitetsniveau, søvn, stress og rygning, så det 
er vigtigt at få sat det hele lidt i perspektiv. 

Det går da galt
Er du skeptisk? Sidder du nu og tænker: "Hvis jeg ikke har 
regler og må spise, hvad jeg vil, så står den jo ikke på andet 
end chokolade" eller "Jeg har prøvet at give mig selv lov, og 
det gik helt galt", så er det helt okay. Det er både nemt at 
komme til at undervurdere, hvad det kræver, nemt at over-
gøre og at falde i fælden af ‘falsk tilladelse’. Falsk tilladelse 
er, når du giver dig selv lov, meeen alligevel ikke helt. Fx at 
du må spise alle de søde sager, du vil, men du skal helst ikke 
gøre det. Eller at du gerne må spise en portion mere, hvis 
bare du træner i morgen. Eller at du gerne må spise alle de 
chips, du har lyst til, så længe det ikke er hele posen. 

Så fjerner det ikke magi og kan faktisk have den modsat-
te effekt.

Har du ingen erfaring af at nå dertil, hvor chokoladen, 
bollen med smør og ost eller chipsene bliver ligegyldige, ke-
delige og ikke-magiske, så er det ikke så mærkeligt at være 
skeptisk. 

Hvis du kom ind i en slikbutik og måtte spise alt, hvad du 
kunne, vil du sikkert tænke, at du ville tømme det hele og 
lageret med. Sådan former tidligere erfaringer vores forvent-
ninger til fremtiden. 

Men sådan ser virkeligheden ikke ud. Hvis du virkelig for-
stod, at du måtte spise alt det, du overhovedet kunne, så ville 
det sikkert være magisk i starten. Du ville række ud efter 
det første, det bedste slik, spise hurtigt, proppe munden og 
sluge uden at have tygget færdigt. Det ville stå på lidt tid, 
men du ville nok hurtigt begynde at være mere selektiv, 
mere kræsen i forhold til hvilke stykker du nu skulle vælge. 
På et tidspunkt ville du skulle begynde at overtale dig selv. 
“Kom nu, du må godt! Tag lidt mere”. Men det ville være 
kedeligt og slet ikke det samme som i starten. Og til sidst 
ville du nok forlade slikbutikken for at finde på noget mere 
spændende at lave. 

Sådan er der mange, der oplever processen at gøre fødevarer 

tilladte. At det er enormt spændende lige i starten, men så 
falmer det. Så er det om at blive ved, indtil man virkelig ikke 
gider mere.

Men det kræver mod. Det kræver, at man er fast besluttet 
på at være færdig med at lade maden have magten, og at 
man er klar til den store investering, som til tider vil være 
angstprovokerende og fyldt med advarende tanker, som man 
skal lære at berolige. Det kan være en hjælp at slippe tanken 
om vægttab eller vægtvedligehold i perioden, så man ikke 
panikker, hvis der kommer et par kilo på. De ryger som re-
gel af igen stille og roligt, men jo større ‘skaden’ er (altså jo 
længere dine restriktioner har stået på og fodret maden med 
magt og magi), jo sværere kan det være at slippe. 

Det er vigtigt, at man er godt forberedt, har sig selv med hele 

vejen og træner at kunne rumme panikken, når den kommer 
- uden at forsøge at fjerne den ved at tage reglerne tilbage. 
Med mindre det er et bevidst valg om at skrue ned for udfor-
dringen, fordi den blev for stor. 

Kommer du til at overskride dine grænser, er det ikke 
farligt. Giv dig selv tid til at være forskrækket og gøre et nyt 
forsøg, når du er klar igen. 
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Eksempel: Kulhydrat-restriktion
Hvis du har forbud eller restriktioner mod stivelsesrige kul-
hydrater (fx brød og pasta) og oplever cravings og kontroltab, 
så kunne arbejdet hen mod fuld tilladelse (og dermed mindre 
magi) se sådan her ud:

Find ud af hvor meget du kan rumme både i forhold til 
fødevare, mængde og kontekst. 

Det kan være, at du er mere tryg ved rugbrød end kryd-
derboller og ved fuldkornspasta end hvid pasta. Det kan 
være, at to rugbrødsmadder er for stor en mængde, så du 
lægger ud med et kvart. Eller at en hel tallerken pasta er for 
meget, så begynder du med en lille håndfuld eller et system 

som "Sense" der skaber trygge rammer. Det kan være det er 
nemmere at spise, hvis det er sammen med grøntsager, eller 

efter at du har motioneret.

Hvad end der er en passende udfordring, så vælg at spise 
et eller andet, der bryder reglen. Det kan være én gang om 
ugen, hver dag, eller hver gang du spiser ude. Forvent at du 
vil have modarbejdende tanker og adrenalin i kroppen. Alt 
det er helt naturligt. Tør du blive i det, går det over. For hver 
gang du spiser den kvarte rugbrødsmad, vænner du dig til, 
at der ikke skete noget. 

Så kan du skrue op og se, om du tør at spise en halv rug-
brødsmad osv. Reaktionen bliver ikke ved med at være den 
samme.

 

Eksempel: Måltidsantal
Måske oplever du regler om måltidsantal, som at du fx ikke 
må spise mere end tre måltider om dagen, eller at du SKAL 

spise fem-seks gange om dagen. Prøv at vænne dig til tanken 
om, at din mad skal tilpasses dit liv og ikke omvendt.

Lad os sige, at du kun må spise tre gange om dagen. Men 
mellem frokost og aftensmad er du ved at gå til af sult, og du 
ender med at gå på tanken efter wienerbrød eller med at spi-
se dig mæt i at smage aftensmaden til. Så kan reglen brydes 
ved fx at spise noget, mellem du har fået fri, og at du er kom-

met hjem. Det kunne være frugt, en bar, kolde frikadeller 
eller tærte, en kartoffelmad eller grøntsagsstænger med dip, 
alt efter hvad der nu passer ind.

Det kan også være, at du deler din frokost op i to: så du 
spiser første halvdel ved 11.30-tiden og anden halvdel ved 
15.00-tiden - så det er samme mængde (hvis det gør det trygt 
nok). 

Hvis du har en regel om, at du SKAL spise fem-seks mål-
tider om dagen, og det skaber problemer i form af alt for me-
get planlægning, stillingtagen og fokus på mad, kan du star-
te med at finde det måltid, der passer dårligst ind. Det kan 
du stille og roligt gøre mindre og mindre, til du tør vælge det 
helt fra.

Hvis du ikke er sulten om morgenen men føler, at du 
SKAL spise morgenmad, så prøv at se, hvor længe du tør at 
vente med at spise. 

Og hvis du har en regel om ikke at måtte spise efter kl 
20.00, men altid bliver sulten der, så se om du tør spise kl. 
20.10. Og stille og roligt turde spise senere. Kalorier kan alt-
så ikke klokken. 

Eksempel: Sukker
Skal du helst undgå sukker eller kun må få det om fredagen 
eller på ferien, kan det ende med, at du ikke kan styre dig, 
når der er kage på arbejdet, eller at du spiser meget mere, 
end du har lyst til, når du endelig må. Det kan også være, at 
dine tanker kredser om det og bliver mere og mere insiste-
rende, indtil du må give efter.

En måde at gøre det mindre magisk og fristende er at 
vise dig selv, at du gerne må hele tiden. Også i morgen. Også 

på en mandag. Det kunne være at spise noget sødt hver dag, 
som nævnt i kapitel 3. 

Det kunne være at spise dit yndlings bland-selv-slik hver 
dag, hvor du så kan skrue på udfordringen ved at ændre i 
mængden. Det kunne være en cola hver dag, hvor du igen 
kan regulere ved at vælge en mindre mængde (en 33 cl dåse 
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eller 25 cl dåse i stedet for en halv liters flaske) eller vælge 
Pepsi Max/Cola Zero. 

Du kan også skrue på udfordringen ved at vælge mørk 
chokolade i stedet for lys, hvis du har det bedre med det. El-
ler sukkerfrit slik. Eller dadelkugler.

Men for nogle kan det blive en fælde, hvor man ender med 
at spise meget mere af erstatningen, end man havde gjort 

med ‘the real deal’, eller at man ender med at spise det, man 
egentlig havde lyst til, bagefter. 

Fælles for eksemplerne er, at du skal være så meget til 
stede, som du nu kan imens og spise så langsomt, som mu-
ligt. Lad så sanserne kommer i spil, så du registrerer din 
spisning. Se på det, duft til det, smag på det, tyg i det og vent 

med at tage næste bid, indtil smagen er ved at være væk. En 
skærm udfordrer tilstedeværelsen, men du kan stadig godt 
forsøge at dele det op i sekunder, hvor du spiser, så vender 
du tilbage til skærmen, og så er til stede igen ved næste bid.

Bliv ved at fortælle dig selv, at det er okay. At du godt må. 
At der er styr på det. Indtil magien er væk.

Måske skal du kun arbejde med én regel ad gangen og der-
med vælge at lade alle andre regler blive imens. 

• Vi lever i en kaotisk jungle af misinformation om  
 sundhed og vægttab

• Mængde og kontekst er afgørende

• Forbud og restriktioner giver mad magt og magi,  
 som ofte ender i overspisning af netop de fødevarer.

• Vi har en tendens til at dele op i godt/dårligt

• Regler kommer over tid - og mange forskellige steder  
 fra (frøen)

• Få dørmanden på arbejde, så han kan agere filter

• Vær kritisk over for ernæringspåstande og del ikke selv

• Find ud af hvilke regler du har, og hvilke der volder  
 problemer

• Opløs regler ved fx at spise det du ikke må hver dag

• Sæt evt. tankerne om vægttab på hold, mens du opløser

• Pas på ikke at overgøre, så du mister kontrollen

"ALLE DE REGLER"
Opsummering af
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AT VÆRE MÆT
ELLER IKKE AT 
VÆRE MÆT

5
AT VÆRE MÆT ELLER IKKE AT VÆRE MÆT

"Jeg spiser, når jeg bliver sulten og stopper, når jeg er mæt." 
Nøj, hvor lyder det lækkert enkelt.
Desværre er der lidt for mange, der ikke har den fjerneste 

anelse om, hvordan sult- og mæthed mærkes eller bruges som 
kompas til mængder. Det kan føles, som om der ikke er nogen 
stopklods, og at man derfor kunne blive ved, til der decideret 
ikke fandtes mere mad i en radius af 300 kilometer. Og så går 
det jo helt galt, hvis man "bare skal lytte til kroppen". 

Men er der mon noget, man kan gøre for bare at blive lidt 
bedre til at mærke og følge den dersens sult og mæthed uden 
at skabe hungersnød i resten af verden?

 

Forestil dig, at når du skulle til at spise noget, så så du ikke 
maden som "ernæring" (kulhydrat, protein, fedt, kostfibre) el-
ler "kost", men bare mad. 

At du slet ikke skulle tænke på rigtig og forkert, men blot 
skulle nyde et måltid, en pause fra alt andet og lade dig guide 
af din sult og mæthed. 

Bare tanken kan starte en følelsesblanding af hungren ef-
ter, at det kunne være så simpelt, sorg over at have mistet 
det naturlige forhold til mad, vrede, panik og opgivenhed. Du 
kan sidde med tanker om, at du VED, at det ikke kan lade sig 
gøre og tør derfor ikke engang forsøge. 

Så tag det i dit eget tempo. Se på det, som at du skal til at 
lære din krops signaler at kende på ny, og at det er okay, at 
det er svært og føles skræmmende. 

Og nej, man får ikke sixpack af at spise efter sin sult og 
mæthed, men mon ikke at man kan leve et godt liv alligevel?

 

Sult- og mæthedsbarometer
De fleste tænker nok, at der er: ’sulten’, ’mæt’ og ’overmæt’. Men 
der er faktisk flere tilstande, såsom "ikke-sulten" (fravær af sult).
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Det er en fornemmelse af, at der ikke længere er sult, men 
man er heller ikke sådan helt mæt. Det kan være efter en ret 
med mange grøntsager, en lille portion mad eller en ikke-hel 
portion, hvor man har været opmærksom, mens man spiste 
og pludselig bemærkede, at man ikke behøvede mere.

 

At lære at mærke de forskellige stadier for at kunne stoppe, 
inden man er mæt eller overmæt, kræver eksperimentering.

Det kan både være i forhold til tidspunkter, mængder, 
sammensætninger, madvarer, madens udseende og ’setting’ 
– altså, hvilken stemning, er der omkring dette.

Se om det ændrer sig i forhold til om, der er en skærm, 
hvem du spiser med, om du spiser alene, hvor du sidder, om 

der er rodet, om maden er hjemmelavet, om der er larm, om 

du har travlt, om du er på farten eller din egen sindsstem-
ning osv.

 

Det kan virke overvældende at skulle arbejde med det hele, 
så lad os kun fokusere på tidspunkt og mængde.
 

Hvis du har nogle faste madtidspunkter, kan det være, at det 
er dem, der skal bygges videre på. Det kan være pausen på 
arbejdet, hvor I alle går i kantinen, frokostpausen på studiet 
eller aftensmadstidspunktet, for at det kan passe sammen i 
familien eller måske morgenmadstidspunktet, som kun kan 
være mellem kl. 7.00-8.00 om morgenen osv.

Så handler det om at eksperimentere med, hvornår og 
hvor meget du skal spise, hvis din sult og mæthed skulle 
bestemme.

Lad os sige, at frokostpausen altid er kl. 12.00-12.30. 
Hvornår skal du spise morgenmad, for at du er sulten kl. 
12.00? Er du slet ikke sulten før, kan det være du ikke skal 
spise morgenmad. Er du sulten ved 10.00-11.00-tiden, kan 
det være, at du skal spise noget let der. Er du sulten, så snart 
du står op kl. 6.00 eller 7.00, så kan det være, at det skal 
være et stort morgenmåltid der, så du kan holde til kl. 12.00 

eller måske skal du have morgenmad kl. 7.00 og et mellem-
måltid kl. 10.00. Er det først i bilen, i bussen, på cyklen eller 
i toget, at du har lyst til mad, skal du måske have noget til 
farten osv.

Det kan også være, at du er meget lækkersulten kl. 16.00, 
eller når du kommer hjem fra studie eller arbejde, og så skal 
du måske have noget mad der. Eller spise senere frokost eller 
tidligere aftensmad. Eller hvis du kommer til at spise for me-
get kl. 16.00, så du ikke er sulten til aftensmaden, så kan du 
spise noget kl. 15.00, hvor du ikke er alt for sulten osv.

 

Når du er i gang med et måltid, så kan du lave nogle ’check-
ins’ imens. Altså, hvor du lige stopper op og prøver at re-
gistrere, om du er sulten, ikke-sulten, mæt eller overmæt. 
Det kan fx være at mærke efter, når du har spist halvdelen 
af maden, for dermed at kunne vurdere, om du skal stoppe, 
spise lidt mere, spise op eller skaffe mere mad.

Det gælder både købt mad, buffet, aftensmad, madpakke, 
restaurant/café-mad osv.

Hvis du godt kan lide at skrive ned, så kan du skrive denne 
af eller lave en der passer dig:

• Tidspunkt: Fx kl. 18.30
• Setting: (stemning, hvad er omkring dig, humør, mm.)  
 fx: Træt, kigger på telefon, rod på bordet
• Mad: Kyllingefilet, kogt broccoli, sovs
• Mængde: Halvdelen af det hele, første portion
• Barometer: Ikke-sulten

 

Hvor mange gange det kræver, før du får en bedre fornem-
melse for, hvor lidt eller meget der skal til, er forskelligt... 
Dette er for at starte processen op, hvor du bliver mere nys-
gerrig. Alt sammen med det formål at kunne stoppe, når du 
ikke behøver mere mad. Derfor kan det være smart at spise 
af små tallerkener og dermed små portioner. At skulle fær-
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diggøre portionen, selvom du ikke behøver mere, kan være 
en stor fristelse, enten på grund af opdragelse, madspild-
stanker eller den lækre følelse af at afslutte noget.

Hvad skal der sigtes efter?
Hvis man gerne vil tabe sig, så er der to steder, man kan fo-
kusere på: ikke-sulten eller mæt. De kan desuden være svæ-
re at skelne fra hinanden, så det kan også bare være et sted 
deromkring.

Men der kan være nogle erfaringer og oplevelser, der gør, 
at det ene er bedre end det andet.

Hvis du er bange for at blive sulten, så kan det være, du skal 
sigte efter kategorien ’mæt’, så det ikke er for tæt på ’sulten’.

Det kan være, fordi du har oplevet at faste og forbudt dig 
selv mad, selvom du var sulten. Så kan det have været ube-
hageligt og utrygt, fordi det føles som tvang. Det kan udvikle 
en frygt for at blive sulten, så man sørger for at planlægge 
sin dag ud fra, hvornår der er adgang til mad, altid har en 

proteinbar, rawbar eller andet med i tasken/bilen eller spiser 
‘forud’ (ikke forhud), altså ekstra for at undgå ubehaget af at 
nå at blive sulten.

Det kan også være, at du har stået i en lufthavn, hvor alt 
var lukket, og du først skulle flyve om 10 timer, eller at du 
havde regler, der gjorde, at udbuddet af mad ikke var tilladt 
for dig.

Hvis man har en frygt for at være sulten, kan man arbejde 
med stille og roligt at gøre sult til noget, der er ubehageligt, 

men ikke farligt. Noget du ikke behøver at gå i panik over og 
dermed undgå eller fjerne med mad. Det kan gøres ved at for-
søge at skille den fysiske fornemmelse fra fortidens følelser.

Det virker bedst, hvis du selv planlægger det (i stedet for 
en situation hvor du pludselig er meget sulten, som du ikke 
var forberedt på). 

Det kunne være at sørge for at have noget mad i nærheden, 
og når sulten kommer, så fokuserer du udelukkende på din 
krop. Hvor mærker du sulten? Hvordan føles den? Er det et 
tomrum, en knugen, en tung fornemmelse? Er det den øver-
ste eller nederste del af maven? Og hvis du mærker, det er 
ved at blive for meget, så spiser du. 

Så træner du dit indre system i ikke at se sulten som et fa-
resignal, for det er svært at tabe sig, hvis man aldrig må føle 
den mindste sult.

Hvis du er bange for at blive overmæt, fordi det er en trigger 
til selvbebrejdelser og fordømmelse (og måske godt kan lide 
fornemmelsen af at være sulten), så kan det være, du skal 
sigte mod ’ikke-sulten’, som dermed er længst fra ’overmæt’.

SULTEN OVERMÆT

BALANCE

IKKE 
SULTEN

MÆT
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Dog kan det også blive en risiko for at miste kontrollen, hvis 
det kommer for tæt på ’sulten’.

Ligesom med sult så kan du gøre overmæthed mindre farligt 
ved at forsøge at skille den fysiske fornemmelse fra den psy-
kiske. Det er "bare" fysisk ubehag.

Er maven udspilet? Strammer huden? Hvordan føles det? 
Er der fysiske smerter? Kan du gå en tur for at afhjælpe 
smerterne? Kan du lægge en hånd på maven og trække vejret 
så dybt som maven nu tillader?

Der vil nok automatisk komme paniske tanker over, at du 
tror, at du har gjort noget forkert, men de hjælper dig ikke, 
men gør det hele værre.

Forsøg at opdage tankerne og så lade dem passere uden at 
skulle finde på strategier (fx aldrig dankort med ude), løs-
ninger (opkast, afføringsmiddel) og straffe (ingen lækkerier i 
weekenden, dobbelttræning i morgen, kun grøntsager til af-
tensmad), for at det ikke sker igen.

Og nej, det er ikke nemt, det ved jeg godt. 

Sensorisk sult
Nu har vi kigget lidt på hvornår og hvor meget, men vi skal 
også se på hvad.

Der findes det, der hedder "sensorisk sult", som handler 
om, hvorvidt du er sanseligt tilfredsstillet af det, du spiser. 

Så ikke bare om du er mæt eller ej, men om du er sensorisk 
mæt. Den der følelse: "Aaah, det var lækkert, nu vil jeg sidde 
her og nyde den gode oplevelse".

Hvis ikke, kan det let lede til overspisning for at finde den 
sanselige tilfredsstillelse, der mangler. Det kunne fx være at 
tænke: "Ih, hm, uh, jeg mangler et eller andet, jeg skal bare 
lige, jeg må lige finde, ved ikke hvad det er, jeg er jo ikke 
sulten mere, men... hmm... jeg må have noget... hvad med... 

chokolade!" Og så bliver resten af aftenen til "bare lige ét 
stykke mere’,’ indtil der ikke er mere tilbage.

Hvis din mad er for ensformig i smag eller konsistens, er 
kold (hvis du havde mere lyst til varm mad), er det samme 
hver dag eller på andre måder "mangler’’ noget, så kan denne 
sult opstå.

Der er fem smagstyper: sur, sød, salt, bitter og umami (’kød-
smag’) - og der findes forskellige konsistenser, som sprød, 
blød og saftig.

Det optimale for sanserne er, at der er alle smage, for-
skellige konsistenser, og at duft og syn er med. Så det skal 
du bare lige fikse - udover alt andet i dit psykotravle liv, ik’? 

Det er utopi, I know. Men måske du kan lave det om, der 
er indenfor rækkevidde, når du oplevelser sensorisk sult. 

Nogle mennesker føler sig ikke ordentlig mætte uden stivel-
se (pasta, ris, kartofler, brød), nogle føler sig ikke ordentligt 
mætte uden kød, nogle har brug for fedtet (smør, sovs, dres-
sing, stegning) og andre har brug for, at maden pleaser øjet 

med farver, pynt eller pæn anretning (eller en blanding af 
det hele). 

Hvis du er til det, kan du lege med at kredse om din mad, 
så den taler til dine sanser. At det dufter godt, at det ser 

indbydende ud, at der er tid til at opleve måltidet, at du er 

mere nærværende, og at der er flere af de forskellige smage. 
Krydderurter kan gøre underværker ved den kedeligste bru-
ne gryderet.

Måske skal der noget sødt i din mad, hvis du ikke føler, at 
du er færdig med maden, før du har fået dessert. Det kunne 
være frugt i salaten, bagte rodfrugter, en sød mayo som dip, 
majs, ketchup, remo, sød dressing, chokolade i kødsovsen (ja, 
jeg undrede mig også, men det har jeg altså hørt er godt), 

sur-sød-sovs til wokgrøntsagerne, stegte løg eller ananas på 
pizzaen (åh jo. Jeg er en af dem).
Det er forholdsvis nemt at få salt i maden, men umami kan 
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også være svært, hvis man fx ikke spiser bøffer. Men så 
handler det om at stege svampe, finde nogle gode vegetarbøf-
fer, bruge bacon, (varm) leverpostej, riste nødder og kerner, 
bruge ost, sovs, smør, fløde, pesto, mayo osv.

Det der med at få surt og bittert i maden, gør jeg mig ikke 
i, så der er jeg lidt tom for idéer. På nær syltede ting. Det er 
både sødt og surt, det er skidesmart. Det kan være asier, 
rødbeder og drueagurker. Og så er det nemt.

Jeg er godt klar over, at du nok har en masse ’kulturregler’ 
for, hvad man kan spise sammen, og at ’man kan da ikke 
bare lægge syltede agurker ved siden af sin kylling med ris’, 
eller at man ikke kan spise brun sovs til fisk osv. Men måske 
er det også et sted, der kan udforskes: er kulturreglen en, der 
begrænser dig unødvendigt?

Kan der eksperimenteres her, så du finder ud af, hvad du 
synes smager godt sammen, frem for hvad der er dikteret (af 
nogle andre) til at være rigtig og forkert sammensætning?

• Lær at se mad som mad, frem for "ernæring"  
 eller "kost"

• Lær din sult og mæthed at kende igen, fx ved hjælp  
 af skemaet, hvor du "checker ind" og registrerer,  
 hvor du er på sult- og mæthedsbarometeret

• Sigt efter ikke-sulten eller mæt, alt efter tidligere 
 oplevelser

• Lær at skelne mellem den fysiske og den psykiske  
 del af sult eller overmæthed

• Vær nysgerrig og eksperimentér med hvornår  
 og hvor meget

• Prøv at få dine måltider til at give dig sensorisk  
 tilfredsstillelse, så det ikke bliver en grund til  
 overspisning

"AT VÆRE MÆT ELLER  
IKKE AT VÆRE MÆT"

Opsummering af
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LET RØVEN
6

LET RØVEN

Kender du det, når man dyrker alt for meget motion?
Heller ikke mig.

Hvorfor er det så svært, er det ikke bare at lette røven? Øhh 
nej.

Findes der noget mere røvsygt end at træne for at tabe sig? 
At gå ensom rundt i fitnesscenteret blandt muskelbundterne 
for at tvinge sig gennem jordens mest uinspirerende, kedelige 
øvelser og maskiner?

At føle sig som en forvirret turist med sit landkort, når 
man panikslagen kigger skiftevis på det udprintede program, 
som en (u)personlig træner har lavet, og på maskinen, imens 
man overvejer de ikke-eksisterende muligheder for at ligne 
den cool type, der har total styr på det og ikke en rædselssla-
gen fitness-alien, der ikke aner, hvordan lortet skal bruges?

Det kunne også være at slæbe sin krop op af sofaen for 
at få den skide løbetur overstået, hvor man virkelig mærker, 
hvor tung man er, hvor langsomt det går, og bare hader hvert 
eneste skridt på vejen?

Eller at tage til "Stram-op", blive råbt ind i fjæset af en 
træls spinningsinstruktør eller lave mavebøjninger og squats 
på stuegulvet? 

Nu må det snart være på tide med en helt anden tilgang 
til det dersens motion, så vi kan reparere lysten til det og 
gøre det nemt, sjovt og rart at bevæge sig. Det kræver arbejde, 
men forestil dig hvor dejligt det ville være, hvis det bare kørte, 
frem for at drænes af tanker om at tage dig sammen, "bur-
de"-tvang, konstant modstand og dårlig samvittighed, fordi 
du endnu engang ikke kom afsted. 

Lad os se lidt nærmere på, hvordan du kan komme tættere 
på et aktivt liv uden kamp og det ofte mislykkede forsøg på 
at motivere, ved at lokke med "Kom nu afsted, du får det så 
godt bagefter".
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Nu er det nu
Så tager vi lige turen igen. Et eller andet fortæller dig, at nu 
er det nu. Nu skal du i form. Nu skal du være mega aktiv. 
Nu skal du blive stærk. Nu skal der strammes op. Nu skal de 
deller bekæmpes. Nu skal du være med i klubben af de seje 
mennesker, der lige træner om morgenen inden arbejde, vir-
kelig elsker styrketræning, dyrker maraton eller ironman, 
stiller op i konkurrencer eller går hos en personlig træner.
Det kan være en tonet kvinde med en veltrænet, flad, fast 
mave, så smuk og sej at du ville give din førstefødte for at 
ligne hende. 

En stram, slank krop er lig med ren lykke, det ved enhver 
idiot jo.

Det kan også være, at du ser nogle på Instagram, der end-
nu engang er i træningstøjet eller deler løbeselfies i naturen. 
Eller ser dig i spejlet og væmmes. Eller får en mail om, at der 
er gratis tilmelding i fitnesscentret, som du meldte dig ud af 
for et par år siden. Eller et nytårsforsæt. Eller en Facebook 
30 day-challenge.

Et eller andet giver dig en euforisk skylle gennem hele 
kroppen, fordi du kan mærke, hvor meget du gerne vil i gang.

Og du får meldt dig ind, startet op, føler dig stærkere og 
sejere end nogensinde, elsker når du sveder og kan fortælle 
alle, at du er i fuld gang.

"Body under construction". Bare vent, om lidt vil alle 

måbe over din nye, forbedrede version 2.0-krop.

Meeeeen så sker der noget. Du får startet lidt for hårdt op, 
så ømheden i lårbasserne får dig til at opgive at rejse dig fra 

lokummet igen, om du så skal blive der et par uger. 
Du overvejer mulighederne for at få pizzabudet til at købe 

ind på vejen, selv låse sig ind og stille hele møget på plads. 

Måske kan han også lige lave mad, servere det og made dig, 
så du ikke behøver løfte dine blytunge arme.

Stille og roligt (eller meget brat) forsvinder motivationen, 
livet kommer i vejen, den euforiske glæde er væk, og de mør-

ke tanker lurer. Du har måske tilmeldt dig et halvmaraton 
og pralet til alle, men får ikke trænet op. Tanken om at skul-
le krybe til korset og berette om din dovenskab og "ikke al-
ligevel"-tanker, er så skamfulde, at du leder efter godkendte 
forklaringer. En forstuvet ankel, der gør, at du DESVÆRRE 
ikke kan gennemføre, selvom du "virkelig havde glædet dig 
og knoklet for at blive klar. Øøøøv."

Det kan også være, at du har meldt dig til et hold eller 
bootcamp over otte uger, men at det viser sig at være en dyr 
fornøjelse, fordi du kun deltog den første gang.

 

I hvert fald slipper motivationen op, og du havner sikkert i 
den føromtalte alt-eller-intet-fælde ("enten gennemfører jeg 
alle træninger, gør det hele til perfektion og fortsætter så-
dan resten af livet, eller også så dropper jeg alt, hvad der på 

nogen måde kunne minde om noget, der har en eller anden 
form for association til at være noget, der kunne ligne en 
eller anden form for noget, der kunne minde om fysisk akti-
vitet") og lander let og elefant i "eller"-kategorien.
 

Når vi alle ved, at det er godt, slankende og sundt at dyrke 
motion, og vi alle gerne vil det, hvorfor får vi det så ikke 
gjort? Er det ikke bare om at få sig noget rygrad og blive 
ved? Træne sin disciplin, lære at holde fokus og droppe alle 
søforklaringerne?

Hvis du har læst bogen fra start til nu, kan du gætte sva-
ret. 

Det bliver et stort fedt nej herfra.

Den grønne boks
Helt overordnet vil vi mennesker gerne hen imod det, der 

føles rart, og væk fra det, der føles ubehageligt. Vi vil gerne 

have mere af det "gode" og mindre af det "dårlige". Det gode 

er det, der er sjovt, afslappende, dulmende, lettende, beha-
geligt, "ventilerende", glædesvækkende, befriende, lækkert, 
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dejligt og/eller nydelsesfuldt (tænker du også på chokolade 
nu?).

Det ubehagelige er fx smerter eller anden fysisk ubehag som 
kvalme eller ondt i maven, ked-af-det-hed, kedsomhed, træt-
hed, vrede, skam, skuffelse, sorg, angst, ærgrelse og ensom-
hed. 

Det virker måske som logik for burhøns, at vi er indrettet 
sådan, men det er vigtigt at forstå, når det handler om at 

lave optimale betingelser for fx at være fysisk aktiv. 

Hvis man deler det groft op, kan vi kalde det "grøn boks" (de 
handlinger, vi godt kan lide) og "rød boks" (de handlinger, vi 
ikke kan lide). Hvis vi skal gøre noget, der ligger i den røde 
boks, såsom motion vi ikke kan lide, vil der være modstand. 
Det vil kræve meget energi, overtalelse, fokus og selvkontrol. 
Selvkontrol slipper jo op, så det er kun et spørgsmål om tid, 
før vi ikke gør det længere. Det er her, vi laver oversprings-
handlinger for at undgå at gøre det, leder efter årsager til, 

at det ikke er smart, at vi ikke kan nå det eller bliver hand-
lingslammede af uoverskuelighed eller tvang.

Når handlinger er i den grønne boks, søger vi automatisk 
hen mod det og vil have mere. Her er det nemt, gnidningsfrit 
og uden en masse knap så kærlige selv-røvspark.

Som tidligere nævnt er vi vant til, at fornuften skal be-
stemme og har dermed "eyes on the prize" (den belønning, 
der kommer senere). Det gør det meget nemt at få motion hen 
i den røde boks, og jo flere gange man har oplevet ubehag i 
forbindelse med motion, jo mere fastlåst vil det være i den. 
Det kunne være, at du har presset dig selv for hårdt, lavet 
noget du var ved at brække dig af kedsomhed over eller som 
har været grænseoverskridende.

Så skal vi i det mindste stoppe med at gøre det værre!

Så hvis det ikke skal være så mentalt hårdt og fyldt med 
skuffelser over sig selv at have et aktivt liv, så skal vi have 
motion hen i den grønne boks, som vi dermed automatisk sø-

ger hen i mod. Forestil dig, at vi kigger på dit liv oppefra og 
skal til at designe et motionssystem, der matcher lige præcis 
DINE hverdage og weekender.

Så lad os lige finde luppen frem igen. Lad os få repare-
ret fortidens "skader" og give en stor fed midterfinger til den 
mentale "aldrig godt nok"-infektion, der ødelægger alt for 
mange menneskers liv. 

"Dårlige undskyldninger"
Jeg er træt af at høre folk konkludere, at hvis man ikke 
dyrker motion, er man doven, svag og fuld af dårlige und-
skyldninger. Som tidligere nævnt findes der ikke dårlige 
undskyldninger, men derimod forklaringer. Det er to meget 
forskellige ting: det ene bebrejdende og destruktivt, det an-
det nysgerrigt og konstruktivt. "Dårlige undskyldninger" 
skal ud af dit ordforråd! You don’t need that kind of shit in 
your life. Er du med?

Jeg er også træt af at se "motiverende citater" om, at: 
"sved er bare fedt, der græder," "man skal yde, før man kan 

Handlinger
vi IKKE 

kan lide

Motion

Handlinger
vi GODT 
kan lide
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nyde" eller "you don’t get the ass you want by sitting on it", og 

jeg er træt af sætninger som: "en halv times motion er kun 
to procent af dit døgn" og "motiverende" videoer med men-
nesker, der mangler arme eller ben og alligevel træner med 
teksten: "What’s your excuse?".

Det er da rockersejt ikke at blive slået ud af at mangle 
lemmer. Men "hvad er din undskyldning?" hjælper ikke til 
øget, blivende motivation, men i stedet til endnu en omgang 

tankebræk om, hvor latterlig du er, hvor meget du burde 
komme i gang, og hvor væmmende mange ting du ikke en-
gang kan finde ud af, SELVOM du har både arme og ben. Fy 
for den.

At føle tvang i forhold til at du altid skal dyrke mere, hår-
dere og mere effektiv motion, skaber den velkendte indre 
kamp, hvor enten fornuften vinder, og du får det overstået 
efter laaaang overtalelse, og det var et helvede, eller at ly-
sten vinder, og du bliver hjemme med dårlig samvittighed 

og "burde" tapetseret i hele indersiden af kraniet. Pest eller 
kolera, ikke?
Lad os i stedet søge hen mod der, hvor det er så nemt som 

muligt, hvor det kommer mere af sig selv, og hvor du måske 
endda glæder dig.

Uanset hvor utopisk det end må lyde. 

Det SKAL være effektivt (eller skal det?)
Motion er et godt middel til vægttab, men ikke i den forstand, 
som vi er vant til at høre om. Mange ser det som, at motionen 

forbrænder kalorier, som derfor lettere får energiregnestyk-
ket til at gå i minus. Men der er lige et par problemer ved den 
tankegang. 

For det første: Ofte vil man blive mere sulten og dermed 
kompensere automatisk ved at "fylde hullet ud" (som man si-
ger). Altså, at man ubevidst spiser mere - fx gennem snacking 
eller større portioner. Hvis man vil prøve at undgå det ved 

at tælle kalorier, kan det lede til forbud og restriktioner og/
eller følelsen af ikke selv at bestemme (ikke at måtte spise 
mere selvom man er sulten) og så ved vi godt, hvad der sker 
(se kapitel 4).

For det andet: Det hænger for mange sådan sammen, at jo 
højere effektiviteten skal være, jo mindre er lysten - med 
mindre du godt kan lide at presse dig selv. Det kan gøre, at 
man spiser for at finde tryghed og belønne sig selv, fx at nu 
har man overstået noget, der var hårdt, så nu fortjener man 

i hvert fald en omgang kage eller slik.
Så det kan godt være, at det ser effektivt ud at være vild 

i varmen og klare en hård times træning, fordi det da for-



90 91Let røven | KAPITEL 6 KAPITEL 6 | Let røven

brænder mange kalorier. Men hvis du ikke kan lide det, har 
det kun givet kalorieunderskud, når man zoomer ind på den 
time, og hvis vi zoomer ud, så kan den hårde træning alt i alt 
have givet et kalorieoverskud.

For det tredje: Det er meget nemmere at spise kalorier 
end at forbrænde dem. Bare tænk på, hvis du nu skal løbe 
en halv time for at forbrænde cirka 300-400 kalorier. Det er 
ret nemt at spise de kalorier, men det krævede LIDT mere 
at løbe den tur, ikke? Så et kalorieunderskud er nemmere 
at opnå ved at spise mindre (for Guds skyld ikke nemt, bare 
nemmere) end ved at motionere mere. 

Men det er faktisk lige præcis, hvad vi kan bruge motion 
til - at spise færre kalorier - men indirekte, frem for direkte. 

Så nu handler det (igen) om at slippe idéen om, at fornuften 
skal bestemme. Altså krav om eksempelvis høj puls, mange 
kalorier, meget sved, et bestemt antal skridt, kilometer, mi-
nutter, højt tempo, bygge muskelmasse op, korte pauser, gøre 
det, der har størst efterforbrænding osv.

Desuden vil den samlede mængde motion være højere, 
hvis du gør lidt hver uge, end rigtig meget en måned for så at 

have mistet motivationen i et år. 

Hvordan kan motion så hjælpe til et kalorieunderskud, 
når det ikke er fordi, at det i sig selv forbrænder kalorier? 
Hvordan kan det bidrage til, at vi indtager færre kalorier?
Spændingen stiger. Alle sidder på kanten af sædet. Det er 
næsten ikke til at holde ud.

Oooog NU kommer svaret. 

Motion som middel til vægttab
Det motion blandt andet kan, som ikke handler om at for-
brænde kalorier, er at hjælpe dig til at håndtere svære fø-
lelser. Svære følelser, som leder til at spise mange kalorier 
(mere om det i kapitel 8).

Det at få kontakt til kroppen, at bruge den, at lære at være 
i den - det gør det nemmere at komme tilbage til nuet, når 
tankerne kører ud af et sidespor. Det er sjældent nu og her 
reelt set er farligt for os, men der hvor tankerne tager os hen, 
der får os til at tro, at vi er i fare.

Fx ved at tænke fortid: "Aiij, jeg skulle aldrig have sagt/
gjort det der" eller fremtid: "Hvad nu hvis de tænker noget 
dårligt om mig i morgen?".

Der, hvor din krop er, i nuet, er der som regel trygt. Med-
mindre du er ved at blive overfaldet, kørt ned eller lignende.

Så motion kan hjælpe dig med at føle mindre stress og 
utryghed, som du spiser for at fjerne. Alt efter hvilken moti-
onsform det er, kan der være flere gevinster. Et par eksem-
pler: Frisk luft kan hjælpe til at cleare hovedet, følelsen af at 
lære noget nyt såsom dansetrin kan give mod, samarbejde 
og sammenhold kan give glæde, langsomme øvelser som yoga 
eller balance kan give ro, tunge løft på vægte kan give jord-
forbindelse og at slå i en boksebold kan give afreagering. 

Alt sammen ting, der hjælper til at opløse de svære følel-
ser frem for at dulme med mad. Og jo, så er der noget om, 

at motion skaber glædeshormoner, som kan bekæmpe stres-
shormoner. Igen ret fedt, hvis nu man ikke har lyst til at 
forsøge at spise stressen væk. 

Derudover kan mere motion hjælpe til at få bedre kontakt til 
sin sult og mæthed og dermed kunne aflæse kroppens signa-
ler, så man ved, hvornår man ikke behøver mere. Det kan 
gøre det nemmere at stoppe, når man enten ikke er sulten 
længere eller er mæt, frem for overmæt. 

Så hvis vi nu ser kravet til motion som, at det skal være 
noget, du synes er rart, mens det sker, frem for noget der 
forbrænder mange kalorier hurtigst muligt, så kan vi ikke 
objektivt vurdere én form for motion som bedre end en an-
den. Hvad der er bedst den dag, afgøres af dit humør, dine 
tidligere oplevelser og din lyst. 
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Et flammende bål
Forestil dig, at din motivation for at bevæge dig engang har 
været et stort flammende bål. Du løb rundt i haven helt uden 
at tænke på at forbedre din kondition, klatrede i træerne 
uden at tænke styrketræning af arme og havde en helt natur-
lig lyst til at bevæge dig, uden at tænke på sundhed, kropsop-
stramning eller vægttab.

Stille og roligt over årene er bålet blevet mindre og min-
dre, fordi det ikke har fået den rette mængde brænde, ilt og 
opmærksomhed. Til sidst er der kun lige en lille flamme en-
gang imellem - eller også er den helt slukket. Uanset hvor me-
get du skælder ud ("tag dig nu sammen"), truer ("hvis ikke 
du gør det, bliver du aldrig til noget") eller lokker ("hvis du 
gør det, får du lov at få fredagsslik") , vil det ikke blusse op.

Hvordan bygger man så et stort, stærkt bål op igen? Det 
er svært og det tager tid, så det er altafgørende at kunne 
være nysgerrig og overbærende overfor dig selv.

Farvel og tak hademotion
Hvis du husker tilbage på lyst-fornuft-linjen, så vil du kunne 
placere al "hademotion" alleryderst på højre side. Det er de 

ting, du virkelig ikke kan fordrage, mens de sker. Handlin-
ger, som udelukkende blev gjort, fordi du gerne ville opnå 
belønningen senere i at have tabt dig, komme i bedre form, 
stramme op eller være sundere.

Men som du forhåbentligt fik med fra det kapitel, så fun-
gerer det bare ikke (og kan gøre det hele værre).
Så. Vi skal endnu engang have lysten med.
 

Du kan starte med overordnet set at skrive alle former for 
motion eller fysisk aktivitet, du kender til, op på en lyst-for-
nuft-linje, du selv laver (se kapitel 3). Nogle vil ligge helt ude 
til højre, andre lidt tættere på midten og måske nogle alle-
rede er helt i midten. Skriv evt. listen over nogle dage, så du 
kan komme i tanke om flere ting.

Her er nogle forslag:
• Løb

• Gåture

• Forskellige fitnesshold
 

Du kan enten ændre på selve motionsformen (som at gå i 
stedet for at løbe, danse i stedet for spinning, yoga i stedet for 

styrketræning), men du kan også ændre "elementer" af mo-
tionen. Med gåture kunne det være at ændre omgivelserne, 
så du tager til skoven eller stranden i stedet for at gå i byen, 
eller at ændre konteksten ved at gå sammen med en hund el-
ler veninde i stedet for alene. Det kunne også være at lytte til 
podcast, lydbog eller musik, vælge en ny rute, hvor du udfor-
sker et nyt sted, spille Pokemon Go eller gå i en vandreklub.
De fleste af de ting kan også bruges med løbeturen, hvor 
man også kan melde sig ind i en løbeklub.

Ved begge dele kan det også være, at der skal skrues ned 
for tempoet, forventningerne, kilometerne osv. for at lysten 
kan være med.

"Fitness" kan ikke bare ligge ét sted på skalaen.
Alle hold vil ligge forskellige steder, fordi du vil synes 

bedre om nogle end andre.

Så du kan evt. starte med at prøve fitnesscentrets mulig-
heder af.

Så hvor ligger spinning på skalaen? Zumba? Stram-op? Lø-
behold? Styrkehold? Yoga? Boksning? Korte hold? Træn-selv? 
Personlig træning? Osv. Der er også forskel på instruktører.
For at det ikke bliver uoverskueligt, så start med at mærk 
efter, hvor du umiddelbart fornemmer mindst modstand (fx 
bare én aktivitet), og så er det der, dit fokus ligger det næste 
stykke tid. 
 

Hvis du i den proces finder ud af, at der ikke er noget fitness- 
centret kan tilbyde dig, hvor lysten er med, eller hvis du har 
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ubehagelige oplevelser af at føle dig svag, grim eller dum, 

tvunget dig selv derned for mange gange eller bare ikke kan 
lide energien/værdierne/tilgangen, skal det vælges fra.
Men undersøg det, du har adgang til, eller som du kender 
først.

 

Så skal du til at vælge alt det fra, der er yderst i højre side på 
skalaen. Jep. Det lyder vanvittigt, I know. Men du er faktisk 
i din fulde ret til selv at bestemme, om du vil gøre vold på dig 

selv med handlinger, du hader (chok!).
 

Nu handler det så om stille og roligt at begynde et hårdt, 

men stædigt reparationsarbejde af dit forhold og tilgang til 

motion. Det skal renses for alle de ubehagelige oplevelser, 
tvang og for ord som 'burde', 'nødt til', 'må ikke' og 'skal'.

En klassisk fælde
Hvis dit bål har været slukket længe, kan denne proces have 
en fælde: at der kommer en lille bitte flamme, som du kom-
mer til at slukke igen med det samme ved at puste hårdt el-
ler overdynge med brænde. Det er fornuftstankegangen, som 
vi er så hjernevaskede med. Det kunne være, at du en dag op-
dager en tanke om, at du rent faktisk har lyst til at gå en tur. 
Whaaat!?! Det er den lille flamme. Lysten, der titter frem, 
efter at der er ryddet op i det, der blokerede den. Men så 
kommer fornuften: "Fedt, at du har lyst til at gå en tur! Det 
er sundt og godt! WUUHUU! Så skal det bare være mindst 
en time, i højt tempo, 5.000 skridt, tre gange om ugen. El-
ler nej... Fem gangen om ugen. AIIJ, HVER DAG!! GO GO 
GOOOO!".

Kan du genkende det? Og måske også gætte, hvad der så 
sker? Yes. Flammen bliver slukket, du giver op og går kun 
turen ud i køkkenet. 

Den fælde kan undgås, hvis du øver dig i at opdage tan-
kerne og sørge for fx at lave "modregler". De kan bruges til 
at beskytte dig selv fra at overgøre og stoppe, mens legen er 
god, så du længes efter at komme afsted en anden gang. Det 
kunne være: "Nej, jeg må slet ikke gå en hel time. Max et 
kvarter." eller: "Stop lige. Nu koncentrerer vi os udelukkende 
om lige nu og her og ikke om, hvad der skal ske resten af 
ugen/året/livet."

Du skal nemlig ud og have nye erfaringer, der siger, at 
det var rart at bevæge sig, så den handling kan komme over 
i den grønne boks. 
 

En ekstra bonus ved at få bygget et stort, stærkt bål op er, at 
det kan tåle lidt udfordring og dårlige vilkår. Såsom at skul-
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le lave kedelige rygøvelser eller knæøvelser din fysioterapeut 
har givet dig. Det slukkes bålet ikke af, men sørg endelig 
for at vente med det, til bålet er på plads. Og det kræver tid, 
tålmodighed og mange nye, positive oplevelser. 

Den nysgerrige og venlige tilgang skal gerne blive automa-
tiseret. Blive en vane. For når den er det, så kan du justere 
hver gang, at der kommer ændringer, som bliver til udfor-
dringer - fx at du en dag ikke har lyst til at danse, som du 
plejer at have. Eller at dit yndlingshold får en ny instruktør, 
så det bare ikke er det samme mere. Eller at du får en skade. 
Eller vejret. Eller uforudsete brandslukninger, såsom børne-
sygdom, arbejdskaos, træthed efter en heftig nat, vandska-
der osv. Så vil du kunne håndtere det og hurtigt finde en 
måde, der sørger for at lysten til at være aktiv fortsætter, og 
du dermed også bliver ved at være aktiv.

At kunne justere og tilpasse efter omstændigheder og om-
givelser er en vigtig evne, hvis du vil blive ved at dyrke moti-
on, for det er det eneste sikre ved livet: forandring.

Alternativer til fitness, gå- og løbeture
Det kan være svært at tænke ud af boksen, hvis det har væ-
ret fitness, der har været den eneste mulighed i dit hoved 
længe, eller gå- og løbeture.

Så her kommer lidt inspiration til at kigge andre steder 
for at finde noget motion, som du kan lide, MENS du gør det.

Der findes et hav af foreninger, klubber eller andre fæl-
lesskaber.

Nu lister jeg lige op, for så kunne det jo være, at det skubber 
til nogle tanker. 

•	 Trampolinfitness
• Rengøring
• Badminton

• Vinterbad
• Håndbold
• Orienteringsløb
• Poledancing
• Floorball
• Kajak
• Sex
• Akroyoga eller akrobatik
• Stavgang, powerwalking
• Reformer
• Vandpolo
• Tennis
• Fodbold
• Roller Derby
• Rabble
• Slackline
• Mavedans
• Vikingekamp
• Cirkeltræning
• Volleyball
• Crocket
• Rugby
• Basketball
• Golf
•	 Wakeboarding	og	kitesurfing
• Svømning af forskellig art
• Toprebsklatring eller bouldering
• Dans af forskellig art (zumba, salsa, burlesque,  
 twerk, samba, hiphop, klassisk, latin, tango, disco, 
 afro, line, charleston, jitterbug, rock’n roll,  
 folkedans, swing, lindyhop)
• "Slås" eller lege med sine børn
• Ballet
• Skateboard
• Ridning
• Parkour
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• Rulleskøjter
• Trampolin
• Sjipning
• Flyve med drage
• Gymnastik
• Wrestling, brydning
• Ski, langrend eller snowboarding
• Hulahop
• Cykling (unicykling, mountainbike, landevej,  
 banecykling, spinning, BMX, vandspinning,  
 hyggecykling)
• Boksning
• Pilates
• Kunstskøjteløb
• Vandaerobic
• Atletik
• Karate, taekwondo, jiu jitsu eller anden  
 selvforsvar
• Squash
•	 Crossfit
• Bowling
• Petanque
• Bordtennis
• Cirkus (fx jonglering, et-hjulet cykel)
• Frisbee
• Yoga af forskellig art (fx hatha, astanga, aerial,  
	 flow,	hot	yoga)
• Forhindringsbaner
• Lege på legeplads
• Bueskydning
• Fægtning
• Hockey og ishockey
• Triatlon
• Barre
• Klatre i træer
• Vægtløftning/styrkeløft
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• Baseball
• Curling
• Rundbold
• Cricket
 
Nu kører der nok en masse kritiske tanker igennem dit ho-
ved: "Jeg skal sgu ikke nyde noget vandsport", "Det er alt for 
dyrt at købe en god cykel til landevejscykling", "Jeg er bange 
for bolde", "Det er for besværligt at skulle begynde at ride", 
"Halvdelen af tingene ved jeg ikke, hvad er", "Hvor skulle jeg 
dog finde en volleyball-klub henne?", "Jeg er for tyk til at gå 
til håndbold", "Det vil være alt for pinligt at tage til vægtløft-
ning med de her arme", "Jeg har for mange skader og smerter 
til alt det der" eller "Jeg har jo ikke nogen partner at gå til 
dans med".

Og det er helt okay, men pause! Formålet er at starte tanker 
og få noget inspiration. 

Det kan være at det af den ene eller anden grund ikke 
kan lade sig gøre at vælge nogen, som helst af de motionsfor-
mer mm. på listen - på nær én. 

Det kan være, at du kommer i tanke om, at du har hørt 
fra din veninde eller set en reklame om et gymnastikhold for 
damer, eller får lyst til at google badmintonklubber i dit nær-
område eller kommer i tanke om, at der findes svømmehaller. 

Sæt alle de protesterende tanker på hold og se så på om, der 
er noget som helst af det her, der kunne have din interesse. 
Noget, der har en positiv association. Så kan der lægges en 
"retning" såsom: "Jeg vil finde mig en holdsport".

Elefanten
Hvordan er det nu, at man spiser en elefant? Én bid ad gan-
gen. Den skal også bruges her, fordi det kan kræve meget at 
få et godt forhold til motion igen, og det kan let blive uover-

skueligt. Så hvad er det helt konkret, der er næste skridt? 
Enten i forhold til at undersøge, justere og tilpasse de moti-
onsformer du kender eller i jagten på en ny.

Hvis du fx tænker, at du godt gad at prøve det der tram-
polinfitness, twerk eller poledance, som skulle være så popu-
lært, hvad er første skridt så?

Dine tanker kan godt komme til at få dig meget langt frem 
- helt hen til hvor mange gange om ugen det skal være osv.

Back up. Retur til lige der, hvor du står nu.
Hvad er næste skridt? – "Jamen, jeg skal vel bare prøve 

det af." Ved du hvor og hvornår? – "Næ". Tør du at tage afsted 
alene? "Næ". Så, hvad er første skridt? "At ringe til min ven-
inde og høre, om hun vil med og så kan vi finde ud af hvor, 
sammen"2. Bingo. Go.

Læg mærke til, om du bliver holdt tilbage og dermed ikke 
når til at gennemføre motionen, fordi der er skjulte skridt, 
du ikke kan få øje på. 

Én dråbe blæk
Hvis du har fundet dig noget motion, du godt kan lide, men 
alligevel ikke kommer afsted, så er der en eller anden form 
for modstand. 

Hvis man tager én dråbe blæk og drypper i et glas vand, 
så vil hele væsken blive mørk, selvom blækken er en meget 
lille del af den samlede væske. 

Sådan kan det også være med handlinger, hvor en lille del du 
ikke kan lide, går ind og "farver" resten. Det kunne fx være, 
at du ikke kan lide turen hen til motionen, opvarmning eller 
udstræk, som gør, at du slet ikke kommer afsted, selvom du 
godt kan lide størstedelen af motionen. 

For at få hjælp til at fjerne eller ændre de dele der skaber 
modstand, skal vi bruge et system jeg kalder "Rødgrød".
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Rødgrød
For at kunne skelne mellem, hvad der er positivt og negativt 
i en motionsform og dermed kunne fjerne det negative så der 
ikke er modstand, så tager vi luppen frem og ser hvilke dele 
der er røde (modstand) og grønne (ingen modstand). Det hed-
der "rødgrød", fordi jeg stavede "rødgrøn forkert". Her fejres 
fejl.

Eksempler: 

Styrketræning:
Skifte tøj derhjemme – cykle	til	fitness	–	opvarmning	
(crosstrainer) til øvelser – squats – dødløft – bænk-
pres – udstræk – bad – cykle hjem.

Svømmehallen:
Pakke taske - cykle fem kilometer op af bakke -  
klæde om og bad - gå ned i det kolde vand - svømme - 
sauna - cykle hjem med vådt hår.

Gåtur:
Tage sko og overtøj på - vikle høretelefoner ud -  
starten af gåturen (fryser) - resten af gåturen (har 
fået varmen) - komme indenfor igen.

Der skal være så meget som muligt af handlingen, der er 
grønt, inden du begynder at tage hånd om de røde dele. Så 

hvis du hader at klæde om til at løbe, hader starten af lø-
beturen, hader midten af løbeturen og hader slutningen af 

løbeturen, så lad være med at løbe, kvindemenneske.

Når alle dele er grønne, så er der "fri passage", og du kan 
komme afsted uden besvær. Så find de røde og spørg dig selv: 
“Hvordan kan jeg ændre denne ene del?”, enten ved at fjerne 
den eller lave den om eller ved at ændre på, hvordan du har 
det med den del.

“Kan jeg gøre cykelturen til fitness sjovere med noget i ørene 
eller tage bilen i stedet?”, “Kan jeg vælge øvelser fra i min 
styrketræning?”, “Kan jeg tage direkte fra arbejde hen til 
badmintonklubben?”, “Kan jeg sige til yogainstruktøren, at 
jeg ikke kan lave alle øvelser?”, “Kan jeg placere mig væk fra 
spejlene?”, “Kan jeg vælge et opstartshold, hvor alle er nye el-
ler meget ældre?”, “Kan jeg lave en regel om, at jeg går, hvis 
jeg ikke kan lide at være der?”, “Kan jeg skrue ned for hvor 
hurtigt, hvor langt, hvor hårdt eller hvor længe?”, “Kan jeg 
skifte tøj og tage bad hjemme?”, “Kan jeg have en fast plads 
til badedragt, dykkerbriller osv. til svømmeren?”, “Kan jeg 
gøre det okay, at der er ubehag i forbindelse med at gå ned 
i det kolde vand?”, “Kan jeg skifte den kedelige opvarmning 
ud med at sjippe eller se skærm imens?”, “Kan jeg hive en 
veninde med, så jeg ikke er bange for, at det er nyt?” Osv.
 

Aldrig mere dans
Jeg har prøvet at være til en prøvetime i zumba, og det var 
helt fantastisk. Der var en fed stemning, trinene var lette 
nok til, at jeg bare kunne slå hjernen fra, men uden at være 
for kedelige. Musikken var fed, og jeg følte den der danseglæ-
de, der bare er nærmest magisk. Men da jeg kom ud i min bil 
(ja, min bil) efterfølgende, tænkte jeg, at zumba ikke lige var 
mig, og det skulle jeg ikke nyde noget af igen.

Da jeg opdagede det, kunne jeg jo godt se, at der måtte 
være sket noget undervejs der skabte tankerne, så jeg tog 
luppen frem.

 

Og ganske rigtigt. Det var et meget varmt lokale, så jeg hav-
de åbnet et vindue, inden vi gik i gang.

Efter en halv times dans forlod den ene instruktør plud-
selig sin plads og gik ned bag mig.

Den anden instruktør så helt forkert ud i hovedet, og jeg 
blev forvirret. "Hvad sker der?", tænkte jeg.

Og så kom den første instruktør tilbage på plads, fortalte 
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den anden, hvad der var sket, som sagde ud til alle: ’Åh nej, I 
må altså ikke åbne vinduerne!’

Jeg følte mig pludselig busted i at have gjort noget forkert og 
blev helt lille indeni. Jeg blev ked af det og vred og skældte 
mig selv ud: "Hvorfor fanden skulle du også åbne det vindue? 
Du kan da regne ud, at musikken er for høj til naboerne!"
Så blev tankerne afløst af vrede mod stedet.

"De kunne sgu da godt have sat et skilt op, hvor det stod! 
Hvor skulle jeg vide det fra? Det er jo første gang, jeg er her! 
Og det er altså ikke så mærkeligt at åbne et vindue, når der 
er 40 grader i lokalet. Behøvede de også lige at sige det ud til 
alle og ydmyge mig på den måde?".

Efter det kunne jeg slet ikke følge med i dansen længere. 
Jeg var forskrækket, tankerne kværnede rundt, følelserne 
var i gang, mens jeg prøvede at lade som ingenting. Jeg var 

helt rundt på gulvet og gik til venstre, hver gang de andre 
gik til højre. Det gjorde bare tankerne endnu værre om, at 
jeg ikke engang kunne finde ud af det, som alle andre tyde-
ligvis kunne, og jeg havde mest af alt bare lyst til at storme 
ud af lokalet, så jeg kunne stortude.
 

Så i bilen gik det op for mig, at det ikke var zumba, jeg ikke 
kunne lide, det var oplevelsen af at føle mig forkert pga. det 
med vinduet.

Hvis ikke jeg fandt ud af det, ville der være en stor risiko 
for, at jeg aldrig kom tilbage til det sted, eller aldrig turde 
noget som helst med zumba igen - eller værre: Aldrig nogen 
som helst form for dans.

Det samme, hvis jeg havde frosset under en gåtur og der-
med følte, at jeg ikke kunne lide at gå (frem for at jeg ikke 
kan lide at fryse). 

Derfor er det uhyre vigtigt at være nysgerrig, så man kan 
få en bedre forståelse af, hvor modstanden ligger og dermed 

eksperimentere med at ‘reparere’ de ubehagelige oplevelser.

Med zumbaen kunne det for mig være at tage derned igen 
- uden at åbne vinduet, velvidende at jeg skulle igennem en 
modstand for at gøre det. Med gåturen kunne det være at gå 
en tur, hvor jeg har nok tøj på eller at bevidst vælge at fryse 
på et tidspunkt, så jeg kunne opleve, at det ikke er så slemt.
 

IB
En måde at overskueliggøre det med motion på er ved at bru-
ge "IB" (Inspirational Board). Hvorfor det er engelsk? Fordi 
så tror alle, at det er noget mega cool, nyt, avanceret halløj 

fra USA. Og så lyder "Inspirationsbræt" bare ikke særlig 
sejt.

 

IB er en måde at tydeliggøre det, som er svært at se, når det 
vælter rundt inde i hovedet. Der er fire kategorier: Motions-
form, Krav, Forhindring, Løsning.

Formålet er at have et board, der giver en palette af mulig-
heder, så du kan vælge, hvad du helst vil ud fra situationen. 
Det er til idéforladte tider med minus på overskudskontoen. 

Et eksempel kunne være:

Motionsform: Svømme

Krav: De specifikke åbningstider for svømmehallen,  
bilen skal være hjemme, skal have to timer til det
Forhindring: Mangler badedragt

Løsning: Køb badedragt i sportsbutikken i Storcentret  
på torsdag direkte efter arbejde

Eller:
Motionsform: Gå tur

Krav: Det skal ikke regne
Forhindring: Ved ikke, hvilken podcast jeg skal høre
Løsning: Kig ud af vinduet for at se vejret og gå ind i en 

podcast-app, søg på "perfekt Uperfekt" og så er du klar 
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Eller:
Motionsform: Badminton

Krav: Tirsdag og torsdag kl. 20
Forhindring: Ved ikke hvordan jeg melder mig ind
Løsning: Google badmintonklubbens telefonnummer og 
ringe og spørge om begge dele i morgen kl. 14
 

Eller:
Motionsform: Yoga derhjemme
Krav: Skal være alene hjemme
Forhindring: Rod, ved ikke hvilke øvelser
Løsning: Put rod i en IKEA-pose og søg på YouTube efter 
den første, den bedste yogavideo

 

Eller:
Motionsform: Løb

Krav: Før et måltid, lyst udenfor
Forhindring: Forventning om at det skal være fem  
kilometer
Løsning: Må ikke løbe mere end tre kilometer
 

Krav er altså de ting, der skal være opfyldt, for at motions-
formen kan lade sig gøre, eller så du har lyst til den, såsom 
åbningstider, holdtider og vejr. 

Forhindringer er de ting, der blokerer dig, uanset om det er 
objektive ting, som at dine rulleskøjter skal hentes på loftet, 
din cykel skal til reparation, eller du skal købe dykkerbriller 
eller følelsesmæssige, såsom at du er bange for at se dum ud, 
du tror, du skal brillere og være den bedste - eller indre reg-
ler, som at man ikke må starte til fx gymnastik, ballet eller 
håndbold som voksen.

Løsning er en konkret handling for at fjerne forhindringen. 
Så konkret, at du ikke er i tvivl om hvad, hvornår og hvor-
dan. En slags visualisering, hvor du forestiller dig, hvordan 

det vil se ud at gøre det, og hvor du kommer fra, når det er. 
Hvis du bare skriver "Køb badedragt" som løsning, så ved du 
hverken, hvor du skal købe den eller hvornår (og så ved vi jo 
begge to godt, at det ikke kommer til at ske).
 

Succes er ikke først, når du har motioneret/rørt dig eller 
gjort det et bestemt antal gange eller tidsperiode. Succes er, 

når du har taget et skridt tættere på.
Så hvis du en dag tænker, at du gerne vil dyrke motion, 

men bliver overmandet af alle forhindringerne til det, så sigt 

efter udelukkende at komme ét skridt tættere på, såsom at 
google et dansested.

Når du har taget skridtet, så kan det åbne for et nyt 
skridt: fx at tage over til dansestedet og være med til en prø-
vegang - på onsdag.
 

IB skal gerne hjælpe til, at du kan tage det frem og lynhur-
tigt se, hvad der er muligt, så du kan vælge. Hvis det er af-
ten, så er det nok for sent med et hold eller svømmehal, men 
så er der gåtur og yoga derhjemme. Hvis det er søndag, så er 
der måske ikke noget i foreningen, men fitness har et hold. 
Hvis det er dårligt vejr, så kan det være, at du skal droppe 
udendørsting, men i stedet køre til et trampolincenter. Osv.
Derudover kan det være, at du skal prioritere motion højere i 
dit budget, hvis du kan. Fx ved både at have et crossfit-med-
lemskab, et yoga-medlemskab OG et badmintonhold. Jo flere 
muligheder, jo større chance for, at der er noget, du har lyst 

til på dagen. 

Hvis du ikke kan prioritere det, så led efter gratis eller 
billige løsninger, såsom at tage på legeplads, klatre i træer, 
gøre rent eller gå på loftet med ting.

Vælg fra
Faktisk må du gerne lade være med at dyrke motion. 
Som i: lade helt være.
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Fik du lige kaffen galt i halsen og stirrer vantro på bogen 
med et "Hun må da være sindssyg"-blik?

Det kan jeg godt forstå. Det er så indgroet i os, at selvføl-
gelig skal man da dyrke motion.

Det har konsekvenser at være inaktiv resten af livet, og 
det er bestemt ikke sundt, men det er kronisk dårlig samvit-
tighed, forventningspres og ’burde’-tanker heller ikke. Man 
skal ikke stræbe efter at være så sund som muligt, det er 
faktisk ens eget valg, tro det eller lad være.

Du kan også vælge et motionsforbud bare for en periode, 
hvor der ryddes op i de tanker og faktisk kan man opleve, at 
et frit valg kan skabe en spirende lyst, gåpåmod og eksperi-
menteringstrang, fordi der ikke længere er den tunge vægt 
af presset om altid at skulle mere, så det aldrig er godt nok.

Dit liv, dit valg, husk det. 

• Motion skal hen i "den grønne boks" for at der ikke  
 er modstand (lysten skal være med)

• Der findes ikke dårlige undskyldninger, men forklaringer

• Få "burde" ud af dit ordforråd

• Byg dit bål op til at kunne tåle motion, der ikke er  
 lystdrevet

• Vælg hademotion fra

• Pas på fornuftsfælden, der slukker den lille flamme

• Husk "elefanten" - hvad er næste konkrete skridt

• Find "skjulte dråber blæk" ved at bruge "rødgrød"

• Brug IB til inspirationsforladte tider

• Der er succes, når du er et skridt tættere på  
 - ikke først når du har gennemført

• Du må faktisk gerne vælge motion fra. Dit liv, dit valg!

"LET RØVEN"
Opsummering af
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GUL ZONE
7

GUL ZONE

Ud af din comfort-zone! Tag springet! Ikke tænk, bare gør! 
Følg drømmen! Ikke flere undskyldninger! Se frygten i øjne-
ne! Hurtigere! Mere! Højere! Vildere!

Holy smoke, hvor skal vi hele tiden være i gang med de helt 
store ændringer, præstationer og projekter, som andre synes er 
sejt og fedt. Kæmpe vægttab på rekordtid, vilde bootcamps og 
ekstreme forhindringsløb, nytårsforsætter der skal ændre hele 
dit liv drastisk og tilbage til prebaby-kroppen på otte uger, for 
tænk nu hvis din krop bar tegn på at have lavet et menneske.

Det er som om comfortzonen er den nye skammekrog. Et 
dovent sted, du bestemt ikke må være, for det er jo ikke der, 
magien sker, og resultaterne kommer.

Jo jo, hvis der er noget man gerne vil ændre, så skal man da 
ved grød ikke gøre, som man plejer. Men ro på, verden. Der 
kan være voldsomt store konsekvenser af at overgøre, presse 
sig selv for meget og køre ‘altid mere, aldrig nok’-stilen. Det 
kan lede til, at du kommer langsommere fremad, går helt i 
stå eller endda går tilbage, selvom det ironisk nok netop var 
det omvendte du kæmpede for. 

Så i stedet for at overskride grænsen, skal den blot skubbes. 
Jeg præsenterer et genialt værktøj: Gul zone. 

For meget
Gul zone handler om at finde ud af, hvad der er passende i 

udfordring, altså ikke for meget og ikke for lidt. Vi har en 
tendens til at kaste os ud i ting, der slet ikke passer med, 
hvor vi er, hvad vi kan rumme og hvad vi er klar til, og det 
leder til demotiverende tilbagefald og modreaktioner, såsom 
at tage de tabte kilo på igen. 
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Inderst ser du den grønne zone. Det er din comfort-zone. Der 
er der behageligt, trygt eller velkendt, og der sker ingen ud-
vikling. Her er det vigtigt at være engang imellem - og hvor 
ofte afhænger af, hvordan lige præcis du er skruet sammen.

Udenpå den findes den gule zone. Her er der noget på spil. 
Her går du lidt ud af den trygge grønne zone, ud i noget, der 
føles lidt farligt, ubehageligt og utrygt. Men, du kan godt 

rumme udfordringen, du har dig selv med og kan godt hånd-
tere det. Grænsen skubbes uden at overskrides.

Yderst er der den røde zone. Her er du gået for langt. Her bli-
ver det for ubehageligt, og du bliver forskrækket. Din grænse 
er blevet overskredet. Det, du gjorde, var enten for hårdt, for 
meget, for voldsomt eller stod på for længe. 

Den skal vi helst undgå. Ikke blot for at have det godt i 
vægttabs-livsstilsændrings-processen (ja ja, jeg ved godt at 
det ikke lige er det, man prioriterer, men det er faktisk vig-
tigt), men også for at undgå de konsekvenser det medfører.

Konsekvenserne er at blive kastet tilbage i grøn zone og 
føle dig overvældet, utilstrækkelig, svag, magtesløs og opgi-
vende - følelser vi ikke ligefrem prøver at fjerne med broccoli, 
vel?

OG så vil du endda have endnu større modstand for at 

prøve igen, fordi det var så ubehageligt. Altså sidde mere fast 

end før og skulle kæmpe hårdere for at komme ud af grøn 
zone, end tidligere.

Så meget forsimplet: Rød zone medfører overspisning og vægt- 
øgning. 

Alle handlinger ligger i en af de tre zoner. Hvis du kender 
til at sætte høje krav til dig selv, være pleaser, perfektionist, 
skælde dig selv ud og være utålmodig, så har du helt sikkert 
været i rød zone før. Og det mere end én gang. Nærmere et 
par tusind gange eller flere. Det kan blive en livsstil, hvor 
man er så vant til at overskride sine grænser, at man hver-
ken opfatter, at man er på vej til, er i eller har været i rød 
zone. 

Eksempel: Nytårsforsæt
Du kender sikkert til at lave et nytårsforsæt. Du kan mærke, 
at julen har været lidt for lækker, du har sluppet tøjlerne, 
spist både søde sager, fed mad og masser af det. 

For meget

Comfort-zone

Passende udfordring
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Nu kan du mærke trangen til at komme tilbage til en mere 
kontrolleret livsstil med motion, grøntsager, mindre over-
mæthed og færre kilo. Du længes efter at føle dig lettere både 
fysisk og psykisk. 

Så du planlægger, at du lige skal lave alt i livet om, ma-
den, motionen, rygningen, alkoholen, skærmtiden og senge-
tiderne. 

Og nej, det er SLET ikke for meget, på ingen måde ureali-
stisk - og folk, der råder dig til at tage den lidt med ro og ikke 
gabe over for meget, irriterer dig. 

Risikoen for, at de ændringer, du planlægger, er i rød 
zone, er stor. 

Du kan nok holde det lige i starten, men før eller senere, 
så bliver du ufrivilligt smidt tilbage i grøn zone til alle de 
gamle vaner, og det du plejer.

Det ‘farlige’ er dog, at du tror, det var din egen beslutning.

At gå ud i rød zone svarer til at løbe fem skridt frem. Uh, det 
kan utålmodigheden godt lide. Nu går det stærkt. Der sker 
store ændringer. Nam-nam-nam.

Men bagefter bliver du smidt seks skridt tilbage. Avs. Det 
kunne være at tabe 20 kilo og tage 25 på. 

Så det at kaste os vildt og voldsomt ud i rød zone kan umid-
delbart føles som om, at det går stærkere med at komme 
fremad, men tværtimod. På grund af efterreaktionen, går 
det overordnet ikke bare langsommere. Det kan faktisk gå 
den helt modsatte retning.

 

I stedet kan vi fokusere på gul zone. Stedet mellem grøn og 
rød. Den kan være meget lille og svær at finde, fordi vi ikke 
er vant til at tænke sådan.

I gul zone tager vi kun ét skridt frem. Men ingen tilbage. 

Så det kan faktisk overordnet set gå stærkere i gul zone end 
at forsøge sig med rød zone, selvom det ikke føles sådan. 

Det kunne i eksemplet med nytårsforsættet være kun at 

have fokus på ét område af gangen. Eller vælge en motions-
form der ikke er for hård at starte op med - fx gåture. Eller 
kun at vælge mad med grøntsager, som du har prøvet at til-
berede før osv. 

Skildpadden
Min mormor fortalte mig engang eventyret om haren og 

skildpadden, og har du hørt en anden version, så er den for-
kert. Min mormor havde altid ret.

Haren blærer sig med at være den hurtigste, og en dag 
udfordrer skildpadden ham til et væddeløb. Overlegen og gri-
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nende accepterer haren, og han spurter afsted. Skildpadden 
går langsomt og roligt, men sikkert. Skridt for skridt. 

Haren må stoppe flere gange for at tage hvil, fordi tempo-
et er for højt og må løbe tilbage, fordi den har tabt nogle ting 

i sig ivrighed efter at komme først. Skildpadden stopper ikke. 
Den har det fint i sit langsomme tempo og fortsætter. 

Til harens store forargelse, kommer skildpadden først i 
mål. 

Prøv at være som skildpadden. Skru ned for tempoet, tag ét 
skridt af gangen og overbevis dig selv om, at det er faktisk 
det, der går hurtigst. 

Det kan godt være tålmodigheden lige skal overtales til 
at prøve at forstå det store billede. Det er den ikke vant til. 
Men et højt tempo gør det meget sværere at registrere, hvor 
zonerne skiller, opdage faresignalerne, inden det er for sent, 
og beskytte dig selv fra nederlag.

Udvid grøn zone
Når vi holder os inden for gul zone, sker der ikke kun det, at 
vi undgår tilbagekastningen fra rød, men vi udvider faktisk 
den grønne zone.

Vi gør vores comfort-zone større. Og når den bliver større, 
bliver gul det automatisk også - og rød kommer længere væk.

Og så kan vi gå ud i gul zone igen, og det samme sker 
endnu engang.

Lad og sige, at du var startet på ét område med nytårsfor-
sættet, såsom det at spise flere grøntsager. Det vil være gul 
zone i starten, fordi du skal til at spise noget andet, end du 
har gjort længe, og det kræver noget af dig. Men på et tids-
punkt kan du have gjort det nok gange til, at det ikke ‘koster’ 
noget, og dermed er det i grøn zone. Så er grøn zone udvidet, 
og du er klar til næste emne, såsom motionen. Hvis du havde 
prøvet begge dele på én gang kunne mængden af ting, der 

kræver noget af dig, være for stor og dermed være rød zone. 
Men fordi du får grøntsagerne ‘i hus’ først og dermed har 
vænnet dig til det, kan du tage fat i motionen, uden at det 
bliver for meget. 

Det er ikke så simpelt i virkeligheden, og det er bestemt 
ikke nemt.

Dit liv, dine zoner
Zonerne er individuelle og unikke for hvert eneste menneske.

Jeg kan give eksempler på, hvad der kan være hvor, men 
det er udelukkende dig, der ved eller kan finde ud af, hvor 
det er for dig.

For nogen kan det være grøn zone at være nøgen på stran-
den. For andre kan det være rød zone at have badekåbe på 
på stranden.

For nogen kan grøn zone være at lave mad til sine gæster, 
fordi man har prøvet det mange gange før og elsker at hygge 
med det. For andre kan det være rød zone, fordi det føles som 
om, der kommer dommere forbi, der skal overbevises om, at 
man er perfekt. Fx at alle skabe og skuffer skal rengøres, 
hvis nu gæsterne kunne finde på at kigge ind i dem, at al 
mad skal være hjemmelavet, specielt og lækkert, at der skal 
være mange retter, at vinen skal være den bedste, lysesta-
gerne være Georg Jensen og hjemmet fuldstændig pletfrit.

For nogen kan det være grøn zone at løbe en tur. For an-
dre kan det være rød zone bare at planlægge at løbe i offent-
ligheden. 

Det vil derfor ALDRIG være andre, der ved bedst i forhold 
til, hvor dine zoner skiller, og hvilke handlinger, der ligger 
hvor. Det betyder, der skal gøres op med tankegangen om, at 
andre skal være enig med dig i, at det er hårdt eller svært el-
ler let eller nemt. At andres vurderinger ikke gælder i forhold 
til om, det er passende, at du føler noget er skræmmende, 
grænseoverskridende, farligt, uoverskueligt eller for meget. 
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Hvis du føler, det er alt for voldsomt at skulle cykle tre kilo-
meter på arbejde, er det det, der er sandt, og ikke en andens 
vurdering af, at det først er for meget efter 20 kilometer.

Og hvis nogen siger, at du er svag eller doven, så bare giv 

dem ret. "Ja, det kan du tro". Så har de ikke mere at sige. 

Så det handler om at eksperimentere med de ting, du gerne 
vil ændre, for at forstå, hvor dine zoner er. Og når du ved det, 
så acceptér det, så du kan udvide bedst muligt. 

Du vil havne i rød zone mange gange endnu, og når du gør, 
så er det ikke et nederlag, men information til dig om, hvor 
grænsen er lige nu. Så er det vigtigt at lære af det og så lade 
dig selv reagere, være forskrækket og blive i grøn zone, ind-
til du kan mærke, at du er klar til at prøve igen. Det kunne 
være, at der lige skal bruges noget chokolade eller pizza, en 
god film og en lang nattesøvn. Hvis du forsøger at skippe 
reaktionen og gå ud i gul igen, vil du ofte gå direkte ud i 
rød. Det bliver en møgfrustrerende og stressende hoppedans, 

hvor du overgør, giver op, overgør, giver op. 

Der er altid en gul zone, men hvis du er vant til at tæn-
ke enten/eller: Enten så går jeg all in (rød zone) - eller også 
dropper jeg alt (grøn zone), så kan den være svær at finde. 
Derudover kan du føle, at du er nødt til at virke stærk, sej, 
selvstændig eller "macho", så du gerne vil kunne og mestre 
meget mere, end du egentlig kan (eller se sådan ud). Det går 
bare ud over dig selv. 

Uanset situationen og emnet, så kan du justere noget, så det 
du prøver af, er gul zone, frem for rød.

Hvordan kendes forskel på gul og rød?
Hvordan kan man kende forskel på gul og rød zone?

Nogle gange kan du måske mærke det, inden du skal til 
at gøre noget, men ellers kan du helt sikkert på efterreaktio-

nen. Får du eksempelvis tanker om, at det vil du aldrig gøre 
igen, eller andet, der indikerer, at det var for voldsomt, var 
det rød zone. Det kan resultere i, at den grønne comfortzone 
bliver lidt mindre. 

Det er ikke sikkert, at reaktionen med at blive smidt til-
bage i grøn zone kommer lige efter, at der er sket noget. Ek-
sempelvis hvis du har været på slankekure i mange år (rød 
zone) og nu reagerer ved fuldstændig at miste kontrollen i 
mad (grøn zone). 

Gul zone har topprioritet i alt, hvad du afprøver fra denne 
bog, uanset hvad jeg foreslår. Og husk: Der kan ALTID skru-
es op og ned for hvor udfordrende en handling er, men det 

kan kræve, at man tænker lidt "ud af boksen". 

Eksempler fra de tidligere kapitler: 

Kapitel 1 "Det er bare at tage sig sammen":
Rød zone: At skulle være i seng kl. 22.00
Gul zone: At gå i seng kl 23.30
Grøn zone: At gå i seng kl. 00.30

Kapitel 2 "Elefanten":
Rød zone: Rydde alt op
Gul zone: Kun rydde én ting op
Grøn zone: Ingen oprydning

Kapitel 3 "Alt eller intet":
Rød zone: Ingen søde sager

Gul zone: Lidt søde sager

Grøn zone: Masser af søde sager

Kapitel 4 "Alle de regler":
Rød zone: Spise toastbrød

Gul zone: Spise rugbrød

Grøn zone: Undgå al brød
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Kapitel 5 "At være mæt eller ikke at være mæt":
Rød zone: Mærke sult i en time
Gul zone: Mærke sult i fem minutter
Grøn zone: Spise så du aldrig mærker sult

Kapitel 6 "Let røven":
Rød zone: Prøve dansehold alene

Gul zone: Prøve dansehold med veninde

Grøn zone: Ikke prøve dansehold

Så det handler om at udvide grøn og gul zone og undgå rød, 
så du kan komme fremad uden tilbagefald (fx at blive tryg 
ved motion og grøntsager og undgå handlinger, der gør, at 

kiloene kommer på igen).

I de næste to kapitler skal du være ekstra opmærksom på, 
hvor din gule zone er!

• Slap lige af med det der "Ud af din comfortzone"

• Vis utålmodigheden det store billede

• Skildpadden kommer først i mål

• Vær nysgerrig efter at finde grænsen mellem gul  
 og rød zone

• Respekter dine zoner for at undgå tilbagefald

• Søg at udvide grøn zone ved at være i gul, så nye  
 handlinger bliver trygge

• Giv dig selv tid og ro til at reagere efter et besøg i rød 
 zone, så sæt alle forventninger på pause. Nej, det er  
 ikke at fejle - det kaldes at få erfaring!

• Ingen andre bestemmer, hvor dine grænser går

• Rød zone leder til overspisning og vægtøgning

• Giv andre ret i at du er doven eller svag, så har de  
 ikke mere at sige

"GUL ZONE"
Opsummering af
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MAD SOM
BRANDSLUKNING

8
MAD SOM BRANDSLUKNING

Nu har vi været igennem en del elementer i arbejdet med over-
spisning, som er enormt svære at ændre, så nu kan vi endelig 
komme i gang med noget, der er ENDNU sværere. WUHU!

Vi skal nemlig se på følelsesmæssig spisning: at spise for 
at dulme ubehagelige følelser.

Fik jeg nævnt, at det er svært? Og i øvrigt hårdt og kom-
pliceret.

Det er ikke for at tage pusten fra dig, men for at banke 
ind i knolden på dig, at det ikke er dig, der er noget galt med, 
nagle det fast med syvtommersøm, og hvad det altsammen 
hedder. Og jeg bliver ved, indtil du har fattet det.

Alt for mange kæmper en brav kamp, men for at skrue på 
små, ligegyldige knapper (fx at spise low carb, undgå søde-
midler, spise superfoods) der ingen eller negativ effekt har på 
vægttabet i det store billede. Men det er klart, når den domi-
nerende tilgang i vægttabsbranchen er at fokusere på, hvad 
du spiser, frem for hvorfor.

At arbejde sig ud af at bruge mad som følelsesmæssig coping, 
er den koloenorme, gigantiske kæmpeknap, som underligt 
nok er overset, glemt eller fjernet i hele vægttabs-sundheds-
jeg-har-løsningen-bare-giv-mig-dine-penge-kulturen.

Eller er det egentligt så underligt? Næ. Det er fordi det er 
svært. Og det er da meget mere forførende og appetitligt med 
en how-to-guide, et quick-fix, en kostplan eller en "du skal 
bare"-metode. 

Men måske er du træt af at miste kontrollen over maden, 
når livet ikke lige går som planlagt, at leve hele dit liv i "gode" 
og "dårlige" perioder og konstant må se til, mens du gør præ-
cis det, du ikke skulle.

Måske har du mod på at stoppe op, ændre din tilgang til 
overspisning og tage magten over maden. Her er i hvert fald 
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et alternativ til de slankemetoder, du nok har forsøgt dig med 
i årevis, men mislykkes med. Er du klar?

Jeg må nok hellere lige påpege, at følelsesmæssig spisning er 
et emne, der kræver en hel bog i sig selv, så se kapitlet som 
en introduktion, en let kradsen i overfladen, en lille lækker 
teaser til en ny måde at arbejde med vægttab på.

Først ser vi på, hvad det er for noget, så hvor vi gerne vil hen, 
og til sidst hvordan vi kommer derhen.

Hvad er følelsesmæssig spisning?
Følelsesmæssig (over)spisning er simpelt sagt en ufrivillig 
måde at dulme ubehag på. Det er at bruge fed mad, søde 

sager, sodavand mm. som en hurtig måde at føle ro og tryg-
hed på, når livets udfordringer byder sig. En copingmetode, 
en pause eller ventil, der giver overblik, tro på fremtiden, 
glæde og trøst. Det kan også være, at man længes efter at 
mærke følelsesløshed, som store mængder mad kan give, det 
er også en form for tryghed, hvor man ikke skal tage stilling 
til noget.

Det vigtigste at forstå, er at det ikke er noget man vælger 
selv. Det er ikke noget man beslutter sig for, noget man er i 
kontrol over, eller noget man bare kan lade være med. Det er 
styret af et automatisk system, ligesom sprinkleranlægget i 
en bygning, der starter af sig selv, når der er røg.

Maden giver kun midlertidig tryghed, som efterfølgende 
afføder selvbebrejdelse, som er et ubehag, der kan dulmes 
med mere mad, og derfor er det så vigtigt at få fjernet misfor-
ståelsen af, at det er noget, man selv er herre over!

Det er en ond vinkel, som er meget svær at bryde, når 
først den er i gang. 

Her er nogle af de svar, jeg har fået på spørgsmålet: "Hvor-
når spiser du på følelser?":

• Når jeg er træt
• Når jeg føler uoverskuelighed
• Når jeg føler mig ensom

• Når jeg bliver stresset

• Når nogen tror, at jeg er gravid, fordi min mave buler

• Når jeg har gjort noget forkert
• Når jeg er frustreret

• Når jeg sveder

• Når jeg har dårlig samvittighed

• Når jeg ikke føler mig i kontrol
• Når jeg ikke kan rumme glæde
• Når jeg keder mig
• Når jeg føler mig fed

• Når jeg har menstruation/PMS/ægløsning
• Når jeg ikke formår at gøre alting perfekt
• Når jeg føler mig doven

• Når jeg ser mine selvskadear
• Når jeg har fysiske smerter
• Når jeg har angst

• Når jeg føler mig magtesløs/afmægtig
• Når der er rod omkring mig
• Når jeg ikke får sagt fra
• Når jeg får skældud
• Når min mor/far stadig ikke synes, at jeg er god nok
• Når jeg ikke ved, hvad jeg skal forvente af fremtiden
• Når jeg føler mig afvist

• Når jeg er i dårligt humør

• Når jeg bliver ked af det
• Når jeg er misundelig/jaloux
• Når jeg ikke kan sove
• Når jeg er rastløs

• Når jeg er oppustet

• Når noget er forbudt

• Når jeg føler mig klam
• Når jeg skammer mig
• Når jeg har tanker om, at livet er for hårdt
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• Når der har været meget irriterende trafik
• Når jeg er alene hjemme

• Når jeg skal have energi til at kunne være sammen  
 med mine børn

• Når jeg er vred

• Når tøjet strammer

• Når jeg kommer for sent, igen
• Når jeg ikke kan finde ud af, hvad der er i vejen
• Når jeg er i sorg

• Når der kommer forandringer omkring mig
• Når jeg ikke følger alle reglerne
• Når jeg har vejet mig og taget på

• Når jeg ikke kan finde lysten til sex
• Når jeg føler mig svag

• Når jeg har lyst til at grave mig ned

• Når jeg har fejlet

• Når jeg ser mine strækmærker
• Når jeg har fået en negativ kommentar på Instagram
• Når jeg føler mig overvældet
• Når jeg ikke kan kende mig selv
• Når jeg får bumser

• Når jeg oplever indre uro

• Når jeg ingen selvtillid har

• Når jeg væmmes over mig selv eller andre
• Når jeg gør alt, hvad jeg kan, men det er ikke nok
• Når jeg ikke vil gøre personen, der har bagt kagen,  
 ked af det
• Når jeg er irriteret

• Når jeg føler at jeg ikke kan gøre noget rigtigt
• Når jeg ikke kan blive gravid
• Når jeg troede, at jeg havde rykket mig, men er tilbage 

 hvor jeg var

• Når jeg bliver pinligt berørt

• Når jeg er blevet forskrækket

Som du kan se, er der utallige årsager til følelsesmæssig 

spisning. Og hvad svarer den selvudnævnte kostekspert lige, 
hvis man fortæller, at man spiser chokolade, når man er en-
som? "Nå, men det skal du lade være med."

Ah, super, hvorfor har jeg ikke tænkt på det…

Hvor skal vi hen, du?
Nu har du forhåbentlig en bedre forståelse af, hvad følelses-
mæssig spisning er for noget. Så, hvor er det, vi gerne vil 
hen? 

Jeg kalder de svære følelser for ‘indre ildebrande’. Noget, 
der føles ubehageligt, smertefuldt og farligt, og dermed skal 
slukkes hurtigst muligt. Der er mad hurtigt og effektivt, 
men skaber problemer senere hen. 

Så der, hvor jeg gerne vil hjælpe dig hen, er et liv, hvor du 
har flere brandsluknings-metoder, så mængden af mad, der 
er brug for, kan blive så lille som muligt. Ligesom hvis en 
brandmand får skumslukkere og brandtæpper til rådighed, 
så skal han ikke bruge ligeså meget vand til at slukke ilde-
brandene med.

Det kan også forklares på en anden måde: 
Forestil dig, at du lever under jorden, så du ikke kan be-

væge dig frit omkring, men kun kan gå ad udgravede mine-
gange. Du har lige nu kun én minegang, som er maden. Og 
det ændrer sig ikke, uanset hvor meget du fortæller dig selv, 
at du ikke må gå den vej, forklarer dig selv, alt det dårlige 
der vil ske eller truer dig selv.

Der er ikke andre veje.

Arbejdet ud af følelsesmæssig spisning går dermed ud på at 
bygge flere minegange, så du har flere veje at gå, flere valg-
muligheder end blot mad, når du skal gå fremad. 

Men hvordan hulan gør man det?
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BRANDEN
Med en fysisk ildebrand, der skal slukkes, er der overordnet 
en proces på tre trin:

1. OPDAG: Du skal helt basalt vide, at der er en brand,  
før du kan gøre noget
2. ANALYSER Så er det om at finde ud af så meget om 
branden som muligt; hvor den er, hvor stor den er, og  

hvad der er ild i osv.

3. HANDLING Og nu gælder det om at finde ud af,  
hvordan den skal slukkes

Sådan er det også med ‘indre ildebrande’, altså følelsesmæs-
sigt ubehag: 

Du skal vide, at det brænder inde i dig, som giver dig lyst 
til at flygte gennem mad, vide så meget som muligt om, hvad 

det er for noget, og vælge hvordan du vil handle på det, ud fra 

de muligheder der er i situationen.

Bemærk, at der er tale om en brand, noget vi gerne vil have 
slukket og ikke et bål som i kapitel 6, som er noget, vi gerne 
vil have til at blusse op.

1. OPDAG
Man kan opdage en brand ved fx at lugte eller se røg, se 
flammer, høre brandalarmen, eller ved at nogen råber, at der 
er brand.

Med de indre ildebrande kunne det være tanker, der plan-
lægger at skulle forbi bageren på vejen hjem fra arbejde eller 
at købe snacks, fordi du skal være alene hjemme i aften. Det 
kunne være fødder, der sætter i retning mod slikhylderne i 
supermarkedet, arme, der griber ud efter sodavand på til-
bud, eller hænder, der begynder at tjekke skabe og skuffer i 
køkkenet (eller køleskab eller fryser), hvor der kunne gemme 
sig noget lækkert spiseligt.
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Eller at mærke cravings eller trang til noget lækkert, rast-
løshed i kroppen, lyst til at gemme sig væk, humørskift, ondt 
i maven, indre uro osv.

Jo før du opdager dem, jo nemmere vil det være at handle på, 
for når først branden har vokset sig stor og voldsom, vil pa-
nikken ikke tillade noget som helst andet end overspisning. 
 

Hvis du ved, at der er indre brand, så kan du komme videre 
til det næste trin: analyser.

 

2. ANALYSER
En fysisk brand er lettere at slukke, hvis du ved, hvad du har 
med at gøre. Er det en tagbrand? Er det stegefedt, der er ild 
i? Er det en serviet, der har strejfet et tændt stearinlys? Hvor 
stor en brand det er, og hvad der er ild i, afgør hvad der er 

bedst til at slukke den. Kan du klare det selv - eller skal du 
have hjælp af andre?

Med følelserne er det det samme. Det at vide, hvad det 

er for nogle følelser, gør det nemmere (igen: ikke nemt, men 
nemmERE), at forstå behovet og finde den rette løsning.

Det, der virker, når du er vred, er nok ikke det samme, når 
du skammer dig. Når du keder dig, har du brug for noget 
andet, end når du er stresset osv.

TIME OUT
Det kan være rigtig svært at få nogen som helst svar på, 
hvorfor du har behov for at dulme med noget spiseligt, hvis 

ikke der er tid og ro til det. Derfor kan det være en idé at 
indføre en time out, når du mærker trangen, hvor du stopper 
op og spørger dig selv "Hvad sker der lige nu?" (altså på den 
nysgerrige måde, ik?).

Om det så er at smutte på toilettet på arbejdet, gå en lille 

tur væk fra hjemmet, at lukke øjnene i bilen (ikke mens du 
kører vel), at lægge dig i sofaen, ringe til nogen, lægge slik-

posen fra dig i Supermarkedet, eller hvordan end du vil gøre 
det, er op til dig. Men en handling, der hjælper dig til at få en 
pause, så du bedre kan finde ud af ‘hvor det brænder’. 

Du kan både lede efter, hvilke følelser branden består af, og 

hvad der har startet den (triggeren). 

2.A Følelser
Følelserne kunne eksempelvis være vrede/irritation/frustra-
tion, ked-af-det-hed/sorg/tristhed, stress/angst/panik, over-
vældelse/uoverskuelighed/magtesløshed, misundelse/jalousi, 
skuffelse/ærgrelse, kedsomhed/rastløshed/uro, ensomhed  
eller træthed.

Jeg ved godt at det ikke er det hele, der kan kategoriseres 
som følelser, fx træthed og kedsomhed, men nu smider vi lige 
det hele i samme balje, da det er kompliceret nok i forvejen. 

Det er ikke altid lige nemt at skelne mellem følelserne, og 
der er ofte flere end én på spil ad gangen (ja, det skal da ikke 
være for nemt vel). 

Så, hvad mærker du? 

Er dit indre ligesom en vulkan? Et eller andet, der buldrer 
og brager? Et indre tordenvejr? Varme, pulsen stiger, lyst til 
at hævne dig, oplevelse af uretfærdighed, trang til at råbe, 
smadre, give igen, brokke sig, gøre livet surt for nogen? Så er 
det nok vrede, irritation eller frustration.

Er det en trang til at høre, at du gør det skidegodt, eller at du 
er god nok? Måske en stress over alt det, du skal, men ikke 
når? Alt det du burde? Alt det du føler dig tvunget til? En 
følelse af at du skal leve op til alles krav og forventninger? 
At du skal gøre alle andre glade og ikke må være egoistisk? 
En velkendt mavefornemmelse af, at der er fare på færde? 
Nu SKAL du præstere bedre. En rysten og uro og tanker om 
at have jokket i spinaten, "Tænk, hvis andre finder ud af det 
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her", "Hvad vil de tænke?", eller "Hvad nu hvis de ikke synes 
om mig?" Så er det nok stress eller angst, der er på spil.

Er det en "mavepuster"? En omgang tårer der presser sig 
på? En knude i maven eller halsen? En skuffelse eller ærg-
relse? En hjertesmerte? En trang til at være et lille barn, der 
bliver trøstet af sin mor? En lyst til at kravle under dynen og 
give op? Et tomt blik eller en tankevrimmel om alt det, der 
har været for meget? Så kan det være, du er ked af det eller 
i sorg. Sorg behøver ikke være dødsfald eller kærestesorg - 
det kan også være sorgen over, at en studiekammerat skifter 
studie, at skulle forlade et job, at flytte hjemmefra eller flyt-
te væk fra byen, at din bedste veninde og du ikke er tætte 
længere, fordi hun har fået børn eller anden forandring, så 
tingene ikke bliver som før.

2.B Triggere
Hvad der har startet den indre ildebrand, kan vi kalde trig-
gere. 

Det kan være noget, du selv eller andre har gjort, sagt eller 
skrevet, eller at det var i et negativt tonefald (smileys og kæ-
lenavne kan fx afgøre ’tonefaldet’ i noget skriftligt). 

Det kan være, nogen du kender eller en fremmed, det 
kan være en sms, mail, telefonopkald. Facebook, Instagram, 
Twitter. Tv, aviser, blade, serier. Det kan være på arbejdet, 
studiet, derhjemme, i trafikken, i supermarkedet, hos mødre-
gruppen, i fitnesscentret osv. 

En trigger kan også være et billede, en video eller en over-
skrift. Det kan være rod derhjemme. Utopiske forventninger 
til, hvad du burde kunne nå, så du fejler. En utilfreds chef, 
en fyring eller en reaktion på en opsigelse, en dårlig karak-
ter, at du ikke når en deadline, M.U.S., udtalelse eller anden 
bedømmelse.

Det kan også være et break-up, en afvisning, en dårlig 
Tinder-date, et dødsfald af mennesker eller kæledyr, en æn-

dring du ikke var forberedt på, at blive hånet, mobbet eller 
latterliggjort, et lægebesøg, en dårlig nyhed fx om sygdom, en 
der udnytter din tillid, går over din grænse, ikke accepterer 
et nej. 

Måske er triggeren et kultursammenstød, en overhaling, 
et uheld (eller at det var tæt på), at du snubler, at bløde igen-
nem, at du taber og dermed ødelægger ting, glemmer aftaler, 
ikke har mere rent vasketøj, fået en meddelelse om en flyaf-
lysning osv.

Prøv at "scanne" din dag for oplevelser og hændelser, der kan 
have startet en eller anden form for indre ildebrand. Intet er 

for småt, da det ofte trigger noget meget større, der har hobet 

sig op gennem livet og dermed bliver dråben, der får bægret 
til at flyde over. Det kan dog også ligge længere tilbage. 

Lad os sige, at der er nogen, der siger eller indikerer, at du  
er fed, svag, doven, egoistisk, usund eller er en dårlig mor/
datter/kæreste (eller måske endda et dårligt menneske). Så-
dan en situation kan både gøre dig ked af det, angst for ikke 
at være god nok og vred over, at det var tarveligt sagt.

Her kan det være en god idé at forsøge at få et overblik 
over situationen: Hvad skete der, hvad triggede dig, hvilke 
følelser kom frem, og hvad mærkede du i kroppen?

Her er et par eksempler: 

Situation: Buffeten

Trigger: "Skal du have en portion mere??"/"Du har en god 
appetit, hva’?" 
Fortolkning: Du er ikke god nok, fordi du er tyk, og du gør 
det ikke godt nok, fordi du nu spiser for meget og dermed 
ikke vil tabe dig
Følelser: Overrasket, ked af det, angst, vred
Krop: Stopper med at trække vejret, varmen stiger, knude i 
maven
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Eller:
Situation: Besøg hos mor

Trigger: "Det er godt nok lang tid siden, du har været på 
besøg"

Fortolkning: Du er en dårlig datter, fordi du er egoistisk 
og ligeglad med din familie

Følelser: Angst, irriteret, trodsreaktion
Krop: Ondt i maven, varm i kinderne, knyttede næver

Eller: 
Situation: På arbejdet

Trigger: En mail fra chefen om, at du har fået flere opgaver
Fortolkning: Du er tvunget til at lave disse ekstra opgaver 
udover dine andre opgaver, om det så betyder, du skal løbe 
endnu stærkere eller blive efter fyraften uden løn
Følelser: Stress, vrede, magtesløshed

Krop: "Mavepuster", begynder at svede, hals snører sig 

sammen

Hvis du ikke kan finde frem til, hvad for nogle følelser den in-
dre ildebrand består af og/eller, hvad der har startet branden 
(eller at det er så fremmed for dig at mærke efter, at du ikke 
tør), så gå direkte til næste trin. 

Det handler om at beslutte, hvordan du vil handle nu i 

forhold til, hvad der er muligt - hvilken brandslukningsme-
tode vælger du?

3. HANDLING
NU kommer vi til det, du har ventet på. Løsningen. Svaret. 
Vejen. Det der smarte trick, du bare lige skal bruge, når du 
får lyst til at spise. "Endelig siger hun, hvad jeg skal gøre, 
about f****** time!". 

Jeg ville ønske, at det var sådan, men der findes ikke noget 
"bare’,’ og det her er ikke en ‘how-to-bog’, eller hvad man skal 
kalde en diktering af, hvad du skal gøre. 

Men jeg kan give idéer til, hvordan det kan se ud, at handle 
anderledes end at spise, når de ubehagelige følelser kommer, 
og så er det op til dig at finde din vej. 

Det kan vi også kalde flere måder at slukke ildebrandene 
på eller flere veje at kunne gå nede i den underjordiske mine. 

Start med én enkelt brandslukningsmetode/minegang du vil 
gøre mulig, den der er nemmest for dig, og så kan du stille og 
roligt udvide til at have forskellige handlinger til forskellige 
følelser og situationer.

Skærm på drop
Kender du det, at du sidder i sofaen om aftenen og ser fjern-
syn, men keder dig eller føler dig rastløs? Der er ellers mas-
ser af stimuli fra tv’et, men du prøver at få kedsomheden 
væk ved at tage din telefon frem og køre igennem Instagram. 

ALLIGEVEL er det ikke nok, end ikke med to skærme, 
så du sætter kurs mod køkkenet, fordi du "lige skal have et 
eller andet". 

Måske er det ikke den rette stimuli, når du bare er passiv 
observatør til skærmene. Måske skulle du finde noget, hvor 
du har en mere aktiv rolle at spille, som en fast aftenting, så 
filmen, serien eller de sociale medier bliver et aktivt tilvalg, 
frem for en passiv vane.

Her er nogle eksempler på aktiviteter, både til hver-
dag og weekend:

• Spil på telefonen, iPad’en, computeren, playstationen  
 eller wii’en
• Løs sudoku, kryds og tværs eller andre opgaver
• Strik, hækl eller andet håndarbejde
• Tegn, mal eller farvelæg mandala-bøger
• Læg puslespil (enten fysisk eller på en skærm)
• Læg kabale eller spil brætspil
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• Spil guitar, klaver eller andre instrumenter
• Lav mad, hvis du hygger dig med det

• Ring og snak med nogen
• Hav sex med sig selv eller andre
• Læs en bog, tegneserier eller blade
• Gå en tur til en god lydbog, podcast eller musik
• Lav havearbejde

• Lav perleplader, mal keramik, lav smykker
• Ryd op i skuffer og skabe
• Leg med dine børn

• Nus om planter

• Gå i seng

Namasté
Hvis du kan mærke, at du er stresset, tankerne kører på 
højtryk, en indre uro eller andet, der skriger efter at få ro på, 
give slip og komme ned i gear, så skal der være en handling, 
der hjælper til det.

Din første tanke er nok, at jeg vil foreslå yoga og meditation. 
Men måske har du, ligesom jeg, en romantisk forestilling om, 

hvor fantastiske de to ting er, men i praksis er de røget i "nå 
ja, det skal jeg også lige få gjort"-kassen (som mere ærligt 
burde hedde "ting jeg aldrig nogensinde kommer til at gøre, 
men som jeg alligevel vil have dårlig samvittighed over re-
sten af mit liv"-kassen). 

Så hvad er der ellers?

Her er nogle eksempler:

• Tag en lur, læg dig på sofaen, tag et hvil 
• Brug vejrtrækning til at komme ned på jorden
• Ae kæledyr eller kælemenneske
• Gå på toilettet for at "lande" (fx på studie/arbejde)

• Sæt dig i en god stol med en kop te/kaffe, lav noget  
 huleagtig stemning

• Tag fodbad, karbad, wellness, tag creme på kroppen  
 (eller bare håndcreme)
• Læg neglelak
• Sæt dig med din telefon i bilen 10 minutter, inden du  
 kører hjem fra arbejde
• Brug rolig musik, røgelse, stearinlys
• Læg puslespil
• Tag i sauna

• Gå i naturen

• Hobbyprojekter som strikning, malebog eller lege med  
 slim (jo, det kan voksne altså også)
• Syng, spil på et instrument eller dans

• Lav forskellige stillinger som at ligge med fødderne  
 op ad væggen

Yoga og meditation er dog ikke blevet så populært uden at 
kunne et eller andet. Så hvis du vil se om du kan få gaverne 
af det, så vær nysgerrig efter at forstå din modstand. Lige-
som de "skjulte dråber blæk" - er der en lille del af en oplevel-
se med det, som har ‘farvet’ det hele? Er der modstand som 
uoverskuelighed, at du ikke kender til næste konkrete skridt 
eller et indre forventningspres? 

Det kan være, at du har fået et dårligt forhold til meditation, 
fordi du utallige gange har gjort det til en præstation, du 
skulle opnå for at være god nok. At du SKULLE meditere 
10 minutter hver dag, men efter et par dage fejlede du og 
droppede projektet. Eller at du følte dig komplet uduelig over 
konstant at blive hevet væk af alle mulige tanker om, hvad 
du skulle huske og ikke lige havde fået memoen om, at det 
gør a-l-l-e. I vejrtrækningsmeditationer er træningen at ven-
de tilbage, når du bliver hevet væk, ikke hvis. 

Det kan være, at det var en irriterende stemme, der 
guidede dig da du prøvede en kropsscanning, en app du ikke 
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kunne finde rundt i eller en opfattelse af at al meditation der 
varede under en time var ligegyldigt. 

Det kan være, at du har haft dårlige oplevelser med yoga, 
fordi din mave var i vejen i ’barnets stilling’ eller at du følte 
dig svag, siden du ikke kunne stå i ‘down dog’ mere end to 
sekunder. Måske har du oplevet at din smidighed var som en 
90-årigs, at du kom til at prutte undervejs eller havde balan-
ce på niveau med Britney Spears i 2007.

Måske er du bange for at skulle stå forrest, at der er spej-
le, eller at du ikke kan gennemføre hele timen. 

Når først du ved, ‘hvor skoen trykker’, åbner det for at finde 
muligheder og løsninger, der kan fjerne modstanden. 

Dit indre barn
En øvelse, der deler vandene, er at snakke med sin indre lille 
pige. Det er især i situationer, hvor uroen i dig er angst. Ang-
sten for, hvad andre tænker eller synes, angsten for at fejle, 
være utilstrækkelig eller at blive forladt, angsten for ikke at 
være god nok.

Tænker du, at det er noget åndssvagt hippiepis, så se bort 
fra den, men har du mod på det, så giv øvelsen en chance - for 
mig har den ændret mit liv. 

Forestil dig, at det ikke er dig, der er bange, men en lille 
pige, der sidder inde i din mave. Når du skælder pigen ud, vil 
hun blive endnu mere bange. 

I stedet skal du tage dig af det, og det er jo ofte nemmere 
at tage sig af andre end af sig selv. Så dit job er at spørge ind, 

så du forstår, hvorfor pigen reagerer, trøste hende, trække 
vejret dybt for at skabe ro, og fortælle, at det er helt okay at 
være bange, og at du er der. Hele vejen. Du går ingen steder. 
"I got you".

Er du ekstra modig, så læg en hånd på din mave imens. 
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"Har du tid?"
Uanset, hvilken type ildebrand der er i gang i dig, om du er 
ked af det, skuffet, irriteret, forskrækket, magtesløs osv., så 
kan det at snakke eller skrive med andre mennesker om det, 
være en hjælp. Måske bare for at få et overblik over, hvad der 
er sket, og hvordan du har det, eller for at få trøst, komme af 
med noget galde eller føle dig set eller hørt. 

Er du så heldig at have en ven eller veninde, der også 
kæmper med overspisning, kan i blive hinandens go-to-per-
soner. En, man ringer til for at få inspiration til og mod på at 
tage sig af det behov, der ligger bag trangen til mad og søde 

sager.

Nogle kan også bruge det at skrive tankerne ned, til en-
ten at forstå hvad, hvorfor og hvordan du skal handle nu.

Nej, blev der sagt!
Vrede er en kraftfuld følelse og mange af os har ikke lært, 
hvordan vi skal håndtere den. Især kvinder kan være opdra-
get til at skulle være pæne og stille, for hvis man råber op, 
bliver aggressiv eller sætter grænser, så er man pinlig, ånds-
svag eller en hysterisk kælling, der skal slappe af. 

Det kan lede til at vreden bliver til magtesløshed, fordi 
det ikke føles som om, at man kan komme af med den. Det 
kan lede til at man begynder at græde, ufrivilligt, så man 
føler sig svag og latterlig. 

Men vrede er en fast del af livet. Det kommer, når vi ople-
ver uretfærdighed, tarvelighed, respektløshed, eller at andre 
ikke følger reglerne eller har samme moralske kodeks. Så 
venter du på at resten af verden opfører sig, som du vil have 

det, så du aldrig behøver at blive vred, så kommer du til at 
vente længe. 

I stedet vil jeg foreslå at få skabt en minegang, der leder til 
afreagering og at du øver dig i at sige fra, sige nej og sætte 
grænser. 

Eksempler på afreagering: 

• Skriv et brev eller lignende, som du ikke sender, til en 

 person der har svigtet dig

• Tag en tur i bilen, hvor du synger højt, siger de ting,  

 ingen andre må høre, råber eller græder
• Slå i puden, råb i et håndklæde, kast med vasketøjet
• Få det ud gennem en stor omgang brok, til en der er  
 med på den og bare giver dig ret

• Tag på dræbertogt med en fluesmækker
• Tegn voldsomme kruseduller
• Gå en tur, hvor du tramper hårdt i jorden eller bare lige  

 op og ned af trappen eller rundt om huset

• Vask gryder og tallerkener op, der har genstridige  
 madrester på

• Har du muligheden, så sav i træ, hug brænde eller  
 grav i haven

• Brug styrketræning, boksning, løb eller anden fysisk  
 aktivitet
• Riv papir i stykker
• Dans grimt og vildt

• Gør rent

Hvad end der kan give dig afløb for vreden, når den er der, så 
du ikke har brug for at spise. 

Og så er der det med at sige fra og sætte grænser, som 
skal hjælpe til, at du ikke bliver vred lige så ofte. Det kunne 
jo være en hel bog i sig selv. Den største barriere jeg ser, er 
frygten for at andre bliver sure, skuffede eller kede af det. 
"Jamen, hvis jeg siger nej til at hjælpe eller tage mig af an-
dre, så er jeg jo egoistisk?". 

Det, at sige fra, sige nej og sætte grænser, er ikke egoi-
stisk. Faktisk helt det modsatte. Hvis du ikke har overskud, 
lyst og energi til at hjælpe andre, men gør det alligevel, fordi 
du føler dig tvunget, så slider og tærer du på dig selv. Måske 
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kan du genkende det som begrebet ‘people pleaser’ eller ‘plea-
ser-syndromet’.

Hvis du bliver slidt ned, så kan du ikke hjælpe nogen som 
helst. Ligesom med flymasken, skal du tage den på dig selv 
først, før du sætter den på dit barn. Hvis barnet besvimer, 
kan du stadig tage dig af det, men hvis du besvimer, kan 
barnet ikke tage sig af dig. 

Så at passe på sig selv, er noget du gør, så du rent faktisk 
kan være der for andre. 

Men det kræver, at du tør at skuffe andre, selvom angsten 
kommer og siger, at det må du absolut ikke. Det gør den for 
at beskytte dig mod, at andre synes dårligt om dig, men det 
er misforstået hensyn. 

Husk gul zone - det skal øves at sige fra, før at det er trygt 
at gøre. Så du skal nok ikke lige starte med at sige farvel og 
cutte forbindelsen til din mor, som hele dit liv har ødelagt 

dig med stikkommentarer om din vægt, sige op på dit job 
eller konfrontere din far, som ikke kan vise kærlighed. Start 
i det små, som at sige nej til en telefonsælger, sige at dit barn 
skal gøre en enkelt, nem ting selv, som du ellers altid gør for 
ham/hende eller bed din kæreste eller veninde om at lægge 
telefonen under middagen.

Der kan altid skrues på sværhedsgraden. Hvis nogen har 
trådt over din grænse, og det er rød zone at konfrontere per-
sonen face to face, så kan det være, at det er gul zone, hvis 
det er via telefonopkald, mail, sociale medier eller sms.

Det kan være ubehageligt, men det er okay.

Måske kan det blive lettere ved at sige det, du frygter højt til 
personen - fx "Jeg er bange for, at du vil blive sur på mig, men 
jeg vil gerne have, at vi har det godt sammen, så jeg øver mig 

i at sige fra, selvom jeg synes, det er svært". 
Hvis du er en, der altid siger ja til at være den, der arran-

gerer, gør ekstra, sørger for osv., kan det være, du skal have 

dig en sætning, du bruger hver gang, du bliver spurgt, om du 
vil et eller andet. En sætning, der køber dig noget tid til at 
mærke efter, om det er noget du har lyst, overskud og tid til, 
så du kan svare ja eller nej ud fra, hvad DU vil.

Det kunne være: "Jeg skal lige tjekke min kalender", "Jeg 
vender tilbage" eller "Det vil jeg lige tænke over".

Måske kan du få hjælp af andre, hvis du finder ud af, at 
dit svar er nej, men at du har svært ved at sige det. Eller 
hvis du vil være med til noget af det, men ikke det hele. Eller 
også skal du måske sige nej til alt i en periode. Det kan være 
lettere at sige nej først og så senere sige ja, end at sige ja og 

efterfølgende måtte aflyse eller trække sig.
Og sidst, men ikke mindst, så må du faktisk gerne øve dig 

i at sige: "Ikke alligevel".
Så er der nemlig altid en udvej, også når du kommer til at 

sige ja automatisk, og først opdager det bagefter.

At sige fra kan også beskytte dig fra andre ubehagelige følel-
ser og stress over at burde det ene og det andet. Og det kan 
se ud på mange måder.

Fx at unfollowe en Instagram-konto, der får dig til at føle 
dårlig samvittighed eller at føle dig utilstrækkelig. Det at 
lægge telefonen, iPad’en eller computeren væk er at sige nej 
til den massive påvirkning, der kan komme derfra. 

Det, at begynde at lære din krop at kende og at blive ven-
ner med den, er at sige nej til det syge kropsideal, der hærger 
og raserer manges liv. Det, at sige nej til at træne, kan være 
det rigtige for dig. Eller at sige nej til mad, du ikke kan lide 
eller ikke har lyst til, såsom smagsløse grøntsager eller skyr. 
Eller vælge nogle lektier fra. Eller at sætte rengøringsstan-
darden ned derhjemme. Eller at lade være at lave alt til per-
fektion, men derimod begynde at dyrke at gøre tingene halvt 
eller kun det mest nødvendige. At smide det sidste mad på 
din tallerken ud kan være en måde at sige nej til undgå-mad-
spilds-tvang, der siger, at du er et dårligt menneske, hvis 
ikke du spiser det sidste. At gå uden makeup eller droppe at 
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barbere ben er at sige nej til skønhedsidealet. At købe den 
éne ting, du skal have, i stedet for tre på tilbud, er at sige nej 
til supermarkedstricks. Og at vælge at sige, at alting er godt 
nok, som det er, er et stort nej tak til den konstante udvik-
lings- og forbedringstvang, der hersker og stresser.

Tudefjæs
"En ordentlig tudetur er bedre end tusind donuts."

  - Katrine Gisiger.

Ej, men du forstår sikkert godt, hvor jeg vil hen. Nej nej nej, 
ikke noget med at skippe kapitlet, bare fordi dine øjne ruller, 
og du ryster på hovedet.

Jeg forstår din væmmelse, du gider ikke være sådan en 
svag type, der har mistet kontrollen og bare sætter dig ned 
og tuder i afmagt. "Det løser sgu da ikke noget at være en 
lille pivskid". 

Men jeg er her for at fortælle, at det gør det. Det løser 
rigtig meget, hvis du ikke lige vidste det. Det er effektivt, 
forløsende og gratis - men tør du?

Måske er du en af de heldige, der ingen problemer har 
med at græde. Men for rigtig mange er det enormt angstpro-
vokerende, fordi vi har lært, at det er et svaghedstegn eller 
oplevet panik ("Er du okay? Er der nogen jeg skal ringe til?), 
fordømmelse ("Tuder du nu igen?"), latterliggørelse ("Hva’ 
så tudefjæs?"), bebrejdelse ("Du må ikke græde, så bliver jeg 
også ked af det") eller misforståede løsningsforslag ("Tænk 
på alt det gode", "Din chef er da en idiot, hvorfor siger du ikke 
bare op?" eller "Kom, vi tager i byen, så kan du glemme din 
ekskæreste") fra andre.

For ikke at nævne alle de sange, der indeholder ordene "Don’t 
cry", "Stop your tears" eller "Stop your crying". Som om at 

hvis du ikke græder, så er der ikke længere nogen sorg eller 
kedafdethed, men det er jo netop gråden, der opløser følelser-

ne. Hvis du kan lære at græde, er der ikke længere behov for 
trøstespisning. 

Men hvordan gør man så lige det? Et tudekursus eller 
hvad?

Hvis du ved, at du ikke har den minegang, der hedder at 
græde, så skal den bygges. Det sker ikke over night, men ét 
hak med minehakken af gangen. 

Det er nok ikke her, du skal starte med en fem timers 
voldsom hulketur, til dine øjne er så hævede, at du ligner en, 
der er blevet slået ned. Rød zone, you know. Måske er det en 
snert af våde øjne eller en enkelt lille tåre til at starte med. 
Måske alene i stedet for foran andre. Og måske kræver det 
noget hjælp at få hul på bylden, fordi du har så meget mod-
stand. Det kan være en sang, der får dig til at have lyst til 
at synge højt med og græde i frustration (fx "Grenade" af 
Bruno Mars). Eller sange, der minder dig om gamle dage, 
fx din barndom, din ekskæreste eller svære tider (fx ’"Only 
time" af Enya).

Det kan også være kærlighedssange, hård rock - eller 
hvad der nu gør det for dig.

Du kan også bruge film. Det kan fx være romantiske film 
eller sørgelige film (Fx "The Notebook", "I am legend" eller 
"Guardians of the Galaxy 2")

Nå ja, og så er der også "Dumbo" - der, hvor moren synger 
sangen "Lille barn" og er spærret inde i elefantfængslet.

Hvis ikke du har tid til at se en hel film, kan du prøve at 
finde den sørgelige scene på nettet (jo, det kan godt være lidt 
‘lige på og hårdt’). Eller du kan bruge YouTube, Facebook 
eller Instagram til korte videoer, der kan åbne for tårekana-
lerne. Det kan være frierier, militærfædre der vender hjem 
fra udsendelse og overrasker deres børn, eller familiemed-
lemmer der finder hinanden efter mange års adskillelse. 

 

Hvis du er hardcore badass, kan du arbejde hen imod ikke 
altid at have makeup på, sådan så løbende mascara ikke bli-
ver en forhindring. 
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Hvad end der skal til for, at du kan græde, når du bliver ked 
af det, uden en masse kamp, modstand og besvær.

Blotteren
Så kommer vi til den allerstørste årsag til overspisning og 
desværre også den allersværeste at arbejde sig ud af: Skam.

Skam er en følelse, der kommer på grund af en opfattelse 
af, at man er forkert og fejlbarlig og dermed ikke værdig til 
kærlighed og ‘at være med i klubben’. 

Skam trives fantastisk godt i hemmelighed, gemmesteder 
og mørke, så det skal vi ikke give den. I stedet skal vi gøre 
det omvendte for at fjerne den: spotlight på. 

Det er her, det bliver tricky at forstå og dermed overtale 
sig selv til at handle på, for det er at fortælle eller vise andre 
det, du er så bange for, at de finder ud af. 

Yikes!

Hvis du, som så mange andre, spiser i smug, så kender du nok 
til også at skille dig af med beviserne (smide ispapir, slikpose 
eller andet emballage ud nederst i skraldeposen, gemme det 
i bilen eller finde en skraldespand, inden du kommer hjem). 
Det kan også være du har forsøgt at skjule godterne under 
indkøbsturen, ved at lægge grøntsager ovenpå dem i kurven 
(og få svedige håndflader af ‘læg-på-båndet-åh-nej-skynd-dig-
nu-dame-så-de-andre-kunder-ikke-ser-det’ -processen). Eller 
at du har købt fire kager hos bageren, så ekspedienten nok 
tænkte, at det var til nogle gæster, men du spiste dem alle 
selv. 

Skammen over at smugspise, leder til endnu mere smug-
spisning. Du kan blive sur og bebrejdende over dig selv, fordi 
du nærmest inhalerede en hel plade chokolade i køkkenet, 
uden at familien så det og slet ikke nød de 25 sekunder, det 
tog. "Hvorfor gjorde du det?? Det var overhovedet ikke det 
værd. Tænk, hvis de andre finder ud af det!". Eller over at du 

følte, du var nødt til at spise hele bøtten med is, så din kære-
ste ikke opdagede, at du havde købt den og spist halvdelen.

Så hvordan skal du stoppe det? 

Spotlight på! Fortæl det til nogen, du stoler på, hvor meget 
af det, du nu tør. Om det så er ved at ringe, skrive, tage et 
billede eller ansigt til ansigt, så sørg for at nogle andre får 

det at vide. Du vil blive overrasket over, hvor mange andre 
der også går rundt og tror, at de er det eneste menneske i 
verden, der gør det.

Du kan også anrette lækkerierne pænt og få det ‘ud i det 
åbne’, så du kan bruge god tid og få masser af nydelse ud af 
det - måske endda nok til at kunne stoppe ved en mindre 
mængde, end hvis det var inhaleringsmåden. 

Skam kan komme af mange forskellige ting. Det kan være, 
fordi du synes dit hjem ligner et bombet lokum i forhold til 
andres. Eller i hvert fald dem du ser på Instagram, som er 
ryddelige og total fengshui-superclean-minimalistisk-kunst-
neriske-boligmagasin-agtige. Eller at du har set dine venin-
ders hjem, hvor de har sagt “Undskyld, at her roder så me-
get”, og man har vitterligt ikke kunne se en eneste freaking 
nullermand, sure trusser på stolen eller madkasser, der ikke 
er blevet tømt et par dage.

Eller at der står en uge gammel opvask, hvor muggen 
har lavet fine mønstre i skåle og tallerkener (ikke at jeg ved, 
hvordan mug ser ud, da jeg aldrig selv har oplevet ikke at 
have vasket op så længe. Jeg vasker altid op i det sekund, 
jeg er færdig med at spise og har altid gjort det. Har faktisk 
aldrig oplevet at have en opvask stående, så aner intet om 
det. Overhovedet).

Hvis man skammer sig, kan det være meget fristende at 
prøve at flygte gennem fx skærm og søde sager. Men hvis 
man i stedet viser sit rod frem, så kan den del af årsagen 
forsvinde.
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Hvis du tænker, at jeg tydeligvis ikke aner, hvordan der ser 
ud hos dig, for ellers havde jeg aldrig kunne drømme om at 
foreslå at vise det, så er det fordi, at det er rød zone for dig. 
Få det ind i gul zone ved at du måske tager et billede af noget 
af det og sender til en, du er tryg nok ved. Eller siger højt 
til dine gæster, at du vil øve dig i at skamme dig mindre og 
dermed ikke har ryddet alt op, når de kommer.

 

En kvinde fortalte mig, hvordan hun havde brugt det her 
ved at sige til sin studiegruppe, at hun ikke orkede at gøre 
rent, inden de kom.

Svaret var et uforstående: "Øh ja ja, men er der pizza!?"
 

Måske skammer du dig over, at du ikke kan unde andre  
succes, at du ikke orker at genbruge, at du ikke har lyst til 
sex, at du har indgroede hår i bikinilinjen, at du har været 
utro, at du overspiser, at du har betalt for fitness i flere år 
uden at bruge det, at du har en mærkelig musiksmag, at du 
ikke kan lide din familie, at du har været sammen med man-
ge, at du har dårlig økonomi, at du ikke kan hovedregning, 
at du har været udsat for et overgreb, at du har en spisefor-
styrrelse, at du har et alkoholmisbrug, at du staver dårligt, 
at dine børn ikke klarer sig godt, at du aldrig har haft en 
kæreste, at du ikke har skiftet sengetøj i seks måneder, at 
du skærer i dig selv, at du altid kommer for sent, at du er 
overvægtig, at du giver dine børn iPad, fordi du ikke har 
overskud til at være nærværende med dem, at du smider mad 
ud, at du let sveder, at du kun har sort tøj, at du har fortalt 
en hemmelighed videre, at du ryger, at du har bumser, at du 

aldrig har backpacket gennem Sydamerika, at du er blevet 
fyret eller nogle af de milliarder af ting, vi kan skamme os 
over.

Det er generelt langt værre at blive opdaget i de ting, vi 

skammer os over, end selv at være den, der vælger at for-
tælle. Og når andre ved det, så behøver du ikke gå rundt og 
være bange for at blive busted. Når du selv er i kontrol over 
at lade andre vide, hvad du skammer dig over, kan du tåle 
mere af den angst det vil være forbundet med. 

Det kan også være, at du skammer dig over din krop. Den 
tager vi i sidste kapitel.

Følelsesmæssig smertetærskel
Det var bare nogle idéer til, hvordan dine nye brandsluk-
ningsmetoder kan se ud. Overordnet set, så kan man sige, at 
nogle handlinger dulmer, andre distraherer og nogle hand-
linger opløser. 
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At dulme kunne være at spise, ryge, drikke osv., og at distra-
here kunne være at sætte glad musik på, snakke med nogen 
for at tænke på noget andet, shopping, serier eller at sove. 

Men hvad vil det sige at opløse? 

Lad os lege med begrebet "følelsesmæssig smertetærskel", 
der ligesom vores fysiske smertetærskel handler om, hvor 
meget smerte vi kan tåle (her bare hvor meget følelsesmæs-
sig smerte eller ubehag, vi kan tåle).

Jo mere følelsesmæssig ubehag vi kan tåle, jo mindre er 
vi nødt til at bruge maden til at dulme. 

Hvis man vælger at blive i følelsen i stedet for at panikke 
og prøve at flygte, fixe eller fjerne den, så begynder man at 
lære den at kende. Så vil man kunne lære at den er hamren-
de ubehagelig, men ikke farlig og dermed at udvide den tryg-
ge grønne zone. Det kunne være nogle af de eksempler, der er 
givet, som at græde, afreagere eller trække vejret dybt, mens 
man bliver i angsten. 

Dét øger den følelsesmæssige smertetærskel, fordi ople-
velsen nu er "i hus" og dermed ikke lige så skræmmende, 
men er (chokerende nok) lettere sagt end gjort. 

Det vil føles, som om at du skal sætte dig midt ind i ilde-
branden - en handling, der gør nas, strider imod din logik og 
alle andres og virker dumt, smertefuldt og farligt.

Men det er kun fordi, at det er fremmed for os og ikke en 
del af vores kultur. Dermed har vi ingen (eller meget lidt) 
erfaring med, at følelsen opløses, hvis man tør at lade sig 

selv mærke den. Så de erfaringer skal skabes. Du skal opleve 
at græde færdigt, at afreagere, indtil der ikke er mere vrede 
eller at klare dig igennem angsten, før at det vil give ægte 
mening. 

Lad mig nu lige endnu engang være den irriterende type, der 
gentager sig selv: Husk lige at det er svært det her, for ellers 
er det meget nemt at tro at den gule zone er meget større, 

end den er, og at du dermed rammer rød zone med hundrede 
kilometer i timen. Små skridt, okay? 

Et spadestik dybere
Når du begynder at have erfaring med at opdage, når ilden 

brænder, analysere, hvad for en slags brand det er og vælge, 
hvordan du vil slukke den, så er du klar til den sidste del af 
kapitlet her. Det er som regel i situationer, hvor du synes, 
at du fejler, at du begynder at blive frustreret, har tusind 

spørgsmål og overvejer om det overhovedet er muligt at kæm-
pe sig ud af overspisning (og hvor quick-fixene, slankekurene 
og de ting, du plejer at forsøge dig med bliver meeeget fri-
stende).

Det betyder, at du har erfaring og forståelse nok, til at gå 
et spadestik dybere, nemlig til noget hardcore accept af de 
ting, vi virkelig ikke har lyst til at acceptere:

1. Accepter: Omverdenen fatter brik
Åh, hvor ville det være skønt, hvis resten af verdenen for-
stod, hvor vanvittig svært og kompliceret det her er og der-
med viste mere forståelse, empati, respekt og støtte. 

Den dårlige nyhed er, at det gør den ikke. Der vil ALTID 
være dem, der mener, at det er nemt, at du har dårlige und-
skyldninger, og at det bare handler om at tage sig sammen. 
Der vil altid være idioter, misforståede hensyn og usikre per-
soner, der lader det gå ud over andre. 

Den gode nyhed er, at det faktisk ikke gør noget, at alle an-
dre ikke forstår, hvad du kæmper med (selvom det ville være 
lækkert, hvis de gjorde). Du har nok brug for nogle, der kan 
sætte sig ind i din situation, om det så er venner, familie, 
anonyme eller professionelle, men du kan faktisk godt aner-
kende din egen kamp, selvom du er omringet af et uforståen-
de, endda bebrejdende samfund. Det, du oplever som svært, 
er svært - uanset hvad andre synes. Så slip behovet for at 
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forklare, forsvare og ændre omverdenen og lad være med at 
sammenligne din proces med andres. 

2. Accepter: At opdage "for sent"
I starten vil du nok udelukkende opdage at du brugte mad 
som en copingmetode, efter at du har spist. Hvis du tænker, 
at det er for sent, og dermed skælder dig selv ud over dette, 
så skal vi lige have nogle ting på plads:

For det første: Du er ikke selv herre over, om og hvornår 
du opdager branden, så at bebrejde dig selv giver simpelthen 

ikke mening. Det eneste, du kan gøre, er at øve dig i at være 
mere nærværende, så du bliver bedre til at opdage, inden 

du spiser. Det er en vanvittig svær ting at lære i et stresset 
samfund. 

For det andet: Det er ikke for sent bare fordi, at du op-
dager at maden var en brandslukning, efter at du har spist. 
De fleste tænker fra dag til dag: at hvis man spiste noget 
andet end planlagt om morgenen, så kan man ligeså godt 
spise "forkert" resten af dagen og starte forfra i morgen (eller 
på mandag). Eller at hvis du har spist for meget om aftenen 
eller spist dessert, så fejlede du den dag, du spildte din chan-
ce og skibet er sejlet. Men processen ud af overspisning (og 
et vægttab generelt) strækker sig over lang tid (måneder, år), 
så selvom du føler at du har fejlet og det er fristende at slippe 

det hele og ville starte på en frisk dagen efter, så kan du ar-
bejde videre NU, for at fremtiden bliver bedre.

Faktisk kan der være mere ro i hovedet, når maden har 
givet tryghed (når branden er slukket med fx chokolade), for-
di der ikke er panik. Dvs. det kan være efter at du har spist, 
at der er mest overskud og klarsyn til at undersøge hvad der 
skete, hvordan du havde det og beslutte dig for hvad du vil 
gøre nu eller øve dig på, når det sker igen. 

Eksempel: 

Du har spist en hel pakke riskiks med smør og peanutbutter 

efter aftensmaden og opdager nu, hvad der er sket.
Din normale tankegang er: "Ej for helvede, du skulle ikke 

have spist dem alle sammen, du har jo fået aftensmad! Nå nu 

er det for sent, øv hvor er det typisk dig."
I stedet så tænk: "Hold da op, der spiste jeg en masse, der 

ikke var planlagt. Men nu er der ro på, så nu vil jeg prøve at 
se, om jeg kan finde ud af hvorfor. Hmm… Gud, det var nok 
en blanding af, at jeg stadig var sulten, at jeg så på skærm 
så min opmærksomhed var kapret, og at min veninde aflyste 
vores aftale i weekenden, igen. Det gør mig bange for, at hun 
ikke gider at være veninder mere. Nå, jamen så vil jeg sørge 
for at spise lidt mere i morgen, tage min bog frem i stedet for 

skærmen/have frugt klar til den uopmærksomme spisning, 
og så ringer jeg til min veninde nu for at snakke lidt om, at 
jeg savner hende og har fortolket hendes aflysning som om, 
at jeg har gjort noget galt. Det kan jo egentlig være, at der 
foregår noget, der slet ikke har med mig at gøre, eller at hun 
har brug for nogle andre slags aftaler, end dem vi har haft."

3. Accepter: Lad maden blive
Det er så fristende at falde i fælden af: "Jeg må gøre alt an-
det, end at spise", når ildebranden skal slukkes, fordi vi prø-
ver at gøre det simpelt og sort/hvid for os selv. Men hvis mad 
bliver forbudt, så kan det få den magi og magt, der gør, at det 
bliver den eneste valgmulighed, for så kommer trodsreaktio-
nen. Med andre ord kan man sige, at hvis du beslutter dig for 
IKKE at måtte gå via en bestemt minegang, så kan det blive 
den eneste vej, du kan gå. 

Forestil dig, at du står på ét ben. Det ene ben er mad, som 
dermed er din eneste støtte. Hvis du gerne vil tabe dig, er det 
logik, at det ben skal fjernes, men der er kun to scenarier: 
Enten så lykkes det dig, og så falder du sammen, eller også 
lykkes det dig ikke, og så har du fejlet. Fede valgmuligheder. 

I stedet så skal benet have lov at blive der, mens du øver 
dig i at sætte det andet ben ned. Det er først, når det andet 



154 155Mad som brandslukning | KAPITEL 8 KAPITEL 8 | Mad som brandslukning

ben er solidt plantet på jorden, at du kan løfte det ene ben, 
uden at vælte. 

Så mad skal blive ved at være en mulighed, hvis du gerne 
vil spise mindre - ja, det lyder fuldstændig absurd. 

Nogle gange, så er der kun den minegang, der leder til at 
spise, og så er det vigtigt, at det er din beslutning at gøre 

det, for så er det dig, der er i kontrol (hvis du mister kontrol-
len bliver mængden af mad større). Andre gange, så er der 
andre muligheder, hvor du slet ikke behøver mad. Og nogle 
gange, så kan du bruge mad i kombination med noget andet 
eller til at gøre sværhedsgraden af handlingen til noget der 
er gul zone: 

Eksempel: Du vil gerne lære at græde. Du sætter dig i en 
stol, alene, med musik der skal hjælpe dig. Tårerne begyn-
der, men pludselig bliver du skræmt, fordi du ikke har grædt 
i hundrede år. Du var i gul zone, men kunne mærke, at du 
var på vej i rød, så her kan eksempelvis chokoladen fungere 
som en stopknap, en beskyttelse fra rød zone. Så har du den 
oplevelse i hus, og næste gang tør du måske at græde lidt 
længere tid. 

Hvis du bliver helt frustreret og fortvivlet nu, fordi det er for 
svært, at mad skal blive ved med at være en mulighed, så 
vælg kun brandslukninger, som ikke er mad. Men så må du 
også være forstående og sød ved dig selv, når du "fejler", for 
det er næsten umuligt at hoppe fra det ene ben til det andet 
- altså at gå fra at mad i mange år har været trøsten, tryghe-
den, støtten og roen, til at nu skal den slet ikke bruges. 

4. Accepter: Tålmooooooooodigheeeeeeed
"Ting tager tid" - Et ufatteligt irriterende udsagn, men ikke 
desto mindre sandt.

I en verden af "Tab ti kilo på ti uger", før- og efterbilleder 
og alle de hurtige løsninger, så er det en led kælling at accep-
tere, at det tager tid. Lang tid. 

Det sværeste ved den accept er forestillingen om, at det vil 
være ubehageligt i lang tid. Hvis du fx skulle vælge, om du 
ville bruge ti uger eller to år på at faste to gange om ugen, 

følge en kostplan eller undgå sukker, kulhydrat, fast food og 
chips, så er valget jo oplagt. Men hvis du i stedet arbejder 

med denne tilgang, hvor tålmodighed er nødvendig, så er det 

så fed en proces, at det ikke gør noget, at det tager lang tid 
(og risikoen for at kiloene ryger på igen, er meget mindre).

Den kan indeholde så mange glæder, som kurene ikke 
kan give, eller kun giver dig midlertidigt, fordi du bagefter 
får en syngende lussing af kontroltab og kilo-comeback.

Du vil få følelsen af at blive mentalt stærkere, mere modig 
og have mere kontrol, hvis du tør at sige endeligt farvel til 
quick-fixes og i stedet vælge den nysgerrige, langsomme vej, 
hvor du tør at blive i de svære følelser. 

5. Accepter: Ingen vej udenom
De fleste af os bliver overraskede, når fx vreden, sorgen, en-
somheden eller magtesløsheden kommer og lever måske i den 
utopiske forestilling om, at hvis bare vi får fixet og ordnet og 
ændret, så får vi et liv uden alle de ubehagelige følelser. Men 
så vil du leve hele dit liv i venteposition, for de vil komme.

Det kan godt føles som en ærgerlig nyhed, men se det i 
stedet som, at hvis du kan acceptere det, så kan du dermed 
også være godt forberedt. Du kan sørge for at have strategier 
og handlingsmuligheder, så du kan håndtere følelserne i ste-
det for at løbe rundt som en hovedløs kylling, der ikke aner, 
hvad du skal gøre af dig selv og dermed bare spiser og spiser 
i håb om, at det vil hjælpe. 

Når du er forberedt, går der kortere tid, før du opdager, 
at der er følelser i gang, det vil være nemmere at finde ud af 
hvilke og at handle på dem.

6. Accepter: Du skal tage dig af dig
Nu kommer vi til en af de allersværeste ting at acceptere, og 
det er, at du er pinedød nødt til at øve dig på at være din egen 
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Best Friend Forever. Det siger jeg ikke for at gentage bud-
skabet om "Elsk dig selv", men det er fuldstændig umuligt at 
komme nogen vegne, hvis der sidder en dommer i dit hoved, 
der konstant og hårdt og brutalt dømmer "fejl". 

Hvis dit mantra er noget a la "Det er aldrig godt nok", så 
er der ingen mulighed for at ændre noget. Det suger livsglæ-
den, fighter-genet og modet ud, smadrer dig indvendig, og det 
gør, at det ikke engang er værd at prøve at kæmpe.

Så selvom det nok ikke lige er, hvad du havde håbet på at 
høre (og måske noget der vækker modstand, irritation eller 
endda væmmelse) så er det der med at være nysgerrig overfor 
sig selv, støtte, vise forståelse, heppe på sig selv og at være 
sin egen ven g-e-n-i-a-l-t til vægttab - spørgsmålet er, om du 
tør? 

• Der er mange forskellige årsager til at spise på følelser

• Det er ikke noget man selv vælger, styrer eller har 
 kontrol over

• Arbejdet ud af følelsesmæssig spisning handler om  
 at få flere brandslukningsmetoder / at bygge flere  
 minegange

• Du skal opdage den “indre ildebrand" før du selv kan  
 vælge brandslukningsmetode

• Prøv at analysere dig frem til følelser og triggere

• Vælg handlinger der slukker den indre ildebrand, såsom 
 at græde, afreagere eller trække vejret dybt

• "Spotlight" fjerner skam

• Øg din følelsesmæssige smertetærskel ved at blive  
 i de svære følelser

• Husk gul zone!

"MAD SOM BRANDSLUKNING"
Opsummering af
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SLUT FRED
9

SLUT FRED
 

"Som i at slutte fred min krop? Øh, ellers tak du", tænker du 
måske med et let fnys og himmelvendte øjne. Det lugter af at 
skulle have den klamme, usexede, grimme krop, som du har 
nu, præcis som den er i dette sekund, resten af livet. Fy for 
satan. De store blævrelår, den flommede mave, hullerne fra 
appelsinhuden, den overhovedet-ikke-faste-røv og de lange 
patter.

Nej! Det nægter du. Du SKAL tabe dig, blive strammere, fa-
stere, slankere, fladere, mere tonet, spændstigere og yngre, for 
du VED, at du ellers ikke bliver glad.

Du kommer ikke til at kunne opnå de ting i livet, du vil, 
eller føle frihed til at være dig og få respekt, anerkendelse og 
kærlighed, før det sker. Før du kan passe tøj fra almindelige 
butikker, have stramme bluser på, der kun buler de rigtige 
steder, eller kan passe dine gamle bukser. Før du er under 
de magiske 100 kg, 90 kg, 80 kg, 70 kg eller 60 kg. Før du er  
i BMI-kategorien ‘normalvægtig’. Før du har den samme 
krop, som før du blev gravid. Før du får opereret dine bryster 
til dejlige runde, lige store, fyldige og knap så sydvendte. Før 
du ikke blævrer nogen steder, når du hopper. Før din mave 
ikke flyder ud på sengen, når du ligger på siden. Før du er 
en størrelse 42, 40, 38 eller 36. En størrelse Large, Medium 
eller Small. Eller hvad der nu er milepælen for dig. Og det er 
faktum. Ik’?

Jeg forstår dig. Ethundredeogfreakingtiprocent. Men giv mig 
en chance til at udfordre din tankegang for her er den ulogi-
ske og forfærdelig frustrerende kendsgerning: Kropsskam er 
den STØRSTE årsag til overspisning. 

 

Du har måske set nogle kvinder på Instagram, som viser de-
res tykke, bulede, helt "forkerte" kroppe frem uden at skam-
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me sig og har tænkt: "Det kan man ikke tillade sig". Eller 
"Arh, du skal da vist ikke være glad for din krop, men i ste-
det fokusere på at tabe dig". Eller "Uh ja, hvor må det være 
svært at have sådan en slank, flot krop. Give me a fucking 
break", når du ser en, der ‘tør’ vise sig frem, som du synes 
er flot.

 

Og det er helt okay.
For det er ikke dit eget valg at være dømmende over for 

dig selv eller andre.

 

Det kan være, at du ser vægttab og kropsaccept som to mod-
sætninger, og at man derfor må vælge. Det giver også logisk 
mening, da det ene handler om at lade tingene være, som de 
er, og det andet om at ændre det. Men det er ikke helt sådan, 
det hænger sammen, når det kommer til kroppen.
At blive mindre fremmed over for sin krop er en vigtig del af 
at fjerne overspisning, der giver kalorieoverskud og er der-
med en vigtig del af et vægttab.

Det er den del, der er sværest at forstå, hvis man ikke er 
helt med på, hvordan følelsesmæssig spisning fungerer, for 
"Hvis du synes du er for tyk, hvorfor spiser du så chokolade? 
Det er da dumt.". 

Det er fordi, skam kan dulmes med søde sager, og som 
du forhåbentligt forstod fra sidste kapitel, så er det ikke no-
get, man selv vælger. Det er ikke den logiske, rationelle del 
af hjernen, der styrer, den ved udmærket godt, at man skal 
spise færre kalorier for at tabe sig, men må se magtesløs til, 
mens den følelsesmæssige del tager over. Og så kan man 
skamme sig over at spise, så man igen har en grund til at 
miste kontrollen. 

At blive bedre venner med kroppen hjælper også til, at du en 
dag kan slippe tankerne om altid at skulle blive tyndere og 
strammere og se "bedre" ud, i stedet for, at det skal stå på for 
altid. Prøv at forestil dig at skulle være i gang med vægttab 

og kropsforbedring resten af dine dage, så du aldrig bare 
oplever at være glad og tilfreds - ellers tak, ik’? 

Hvis kroppen er sådan en irriterende tingest, som du slæ-
ber rundt på, som bare skal makke ret ved at se ud og gøre, 
som du vil have, så kan det sjældent ændres med et vægttab 
alene. 

Men du har nok hørt smøren før, at man ikke bliver lyk-
kelig af at blive tynd. Jeg havde nok pandet mig selv en, hvis 
det var mig, der sagde sådan, dengang jeg ville tabe mig. Jeg 

kunne grine hånligt og lade dræberblikket true, for "Hvad 
fanden ved hun om det?! Jeg VED, at jeg får det godt, hvis 
bare lige jeg får en flad mave. Idiot."

Så jeg vil ikke forsøge at overbevise dig, men i stedet for-
klare lidt om, hvorfor det er blevet normalt at ønske at ændre 
sin krop og at sukke, rynke på næsen eller væmmes ved sit 
eget spejlbillede.

Vagthunden
Vi mennesker er flokdyr, som har lært fra tidernes morgen 
at nøglen til overlevelse er at være en del af en større flok, 
så man blandt andet kunne klare sig mod rovdyr. Det betød 
at man skulle sørge for at være populær, så ikke at de andre 
syntes at man skulle smides ud, for man kunne ikke klare 
sig alene.

Livet har ændret sig drastisk siden dengang, men det har 
vores hjerner ikke og i dag er flokken blevet kæmpestor, fordi 
alle mennesker på jorden kan opfattes som repræsentanter 
(ikke kun familie, veninder, kæreste og kollegaer, men også 
komplet fremmede). Derudover har vi let adgang til frem-
mede via internet og sociale medier. Så vi er ikke længere i 
urtiden, men så langt er vores hjerner ikke (desværre). 

Det betyder, at vi har antennerne ude for at fornemme, hvad 

der skal til for at få lov at være med i flokken. Hvad er hot, 
og hvad er not?
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Forestil dig, at du har en indre vagthund, der skal beskytte 
dig ved at advare dig, når der er fare på færde. Den knurrer, 
når du skal passe på, og det kommer fx som advarende, in-
sisterende eller bebrejdende tanker (og dertilhørende følelser 
og kropsfornemmelser).

Det er jo sådan set fint at have et alarmsystem, så du fx 
kan mærke, hvis en person skal til at angribe dig eller andre 
reelt farlige ting.

Men hvad nu hvis vagthunden har misforstået nogle ting, 

fx at den er fast overbevist om, at noget er farligt, som ikke 

er det? Fx at det er dødsensfarligt, at der er nogen, der tæn-
ker eller synes noget dårligt om dig. Så bliver du offer for en 
forvirret vagthund, som styrer dit liv og dine handlinger og 

begrænser dig ved at du altid skal være så perfekt som mu-
ligt i alle andres øjne "for ellers". For ellers hvad? For ellers 
så bliver du smidt ud af flokken. 

Men nogen eller noget skal jo fortælle vagthunden, hvad det 
er ‘flokken’ vil have.

Den lærer fra din opdragelse. Fra hvad du får ros for, og 
hvad du får skældud for. Den lærer ved at kigge på, hvad 
andre gør, og hvordan det modtages.

Den lærer fra at aflæse og afkode talte og skrevne ord, 
toneleje, kropssprog, ansigtsudtryk, mimik, smileys, fysisk 
kontakt, tid før der kommer et svar, og alt hvad den ellers 
kan bruge til at bygge et kompas.

Et kompas, der siger, hvad der er rigtigt og forkert. Hvad 
du skal gøre og være og have og opnå og kunne for ikke at 
blive smidt ud.

 

Det kunne være at få gode karakterer, have et pænt og ryd-
deligt hjem, spise den rigtige mad, have de rigtige mærker på 
tøjet, møblerne, køkkengrejet osv. eller sørge for at dine børn 
altid er rene, ordentlige og glade, altid stræbe efter at dyr-
ke mere motion, være en fræk killing i sengen, have mange 
penge, have tykt, glansfuldt hår, give gode fødselsdagsgaver, 

aldrig være egoistisk, stige i graderne på jobbet, have mange 
venner på Facebook, følgere på Instagram og masser af likes.

Det er en konstant stresstilstand, en slags løbebånd i højt 
tempo, hvor du aldrig må stå stille, altid skal være i gang og 
være ’på vej’, for ellers falder du af. Det i sig selv er en rimelig 
stor årsag til at søge en omgang ro og tryghed i mad.

Det skaber en masse leveregler, som skal efterleves, ellers 
begynder vagthunden at knurre, fordi den tror, at du er i 
fare. Både store emner som: "Jeg skal have styr på og kontrol 
over alt" og små emner som: "Jeg må ikke have vandrette 
striber på fordi det feder".

Men en ting, som vagthunden også fortolker ud fra, er bille-
der. Billeder fra plakater, film, tv-reklamer, videoer, blade, 
aviser, Instagram og Facebook.

Så hvad mon der sker, hvis billeder omkring dig - fra den-
gang du blev født til nu - viser forholdsvis ens kvindekrop-
pe? Retoucherede, så huden er engleagtig glat, alle med flade 
maver, lige, hvide tænder, ingen kropsbehåring, runde, faste, 
ens bryster, lange, slanke ben, solbrun hud, faste, stramme 
former og et symmetrisk ansigt uden rynker?

Jo jo, nu er det mere noget med former, men stadig de 

rigtige former, timeglasfiguren og stadig fast, glat og brun. 
Eller at være stærk, have sixpack og tydelige muskler.

Selvom ingen direkte har sagt, at du skal se ud som nogle 
af de kroppe, så afkoder vagthunden det, og det bliver et krav 
for at være med i flokken. Et fysisk umuligt krav pga. retou-
chering, og fordi din krop ikke er bygget sådan.

Men det betyder, at vagthunden knurrer, når den ser dit 
spejlbillede, ser nedad dig selv eller ser et billede, der er taget 

af dig.

Din krop er forkert, og du er pinedød nødt til at ændre 
den, hurtigst muligt (og gemme dig indtil du har gjort det), 
ellers så sker det værst tænkelige, fortæller vagthunden dig.

Det kan også vise sig i en lidt lettere udgave, som opfattel-
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sen af "Jeg skal bare lige xx, så bliver alt godt". Fx “Jeg skal 
bare lige have tabt mig, så vil jeg få en kæreste, et job, blive 
beundret, værdsat, komplimenteret, accepteret, respekteret, 
set op til og misundt" eller “Hvis bare jeg kan få taget mig 
sammen til at træne nok, så min krop bliver stram og slank, 
så vil jeg endelig være god nok.” 

Så alle disse billeder af den samme slags krop (a.k.a. 
kropsidealet) er en del af det, der går ind og truer dit psy-
kologiske velbefindende. Det betyder, at du meget let kan 
ende med at blive fuldstændig-ethundredeogti-procent- 
absolut-uden-den-mindste-tvivl-skråsikker på, at din krop 
er faktuelt, objektivt forkert, og at mennesker, som jeg selv, 
der prøver at fortælle dig andet, er komplet idioter, der ikke 
fatter en skid. 

Men at lære sin krop at kende, blive mere okay med appel-
sinhuden, strækmærkerne og bulerne og at "afhjernevaske" 
sig selv, er med til at fjerne årsager (ubehagelige følelser) til 
overspisning. Så det at blive bedre venner med den dersens 

krop, er ret smart at have med i et vægttab.

Men hvordan?

Hvis du er der, hvor du er ved at kaste op af angst over 
bare at tænke på din krop, så er du nok ikke klar. Så bare 
spring dette over.

Men giver det mening , så lad os gøre det her! (Okay "let’s 
do this" lyder bare bedre):

Fix dit feed
Undervurder ikke, hvilken påvirkning sociale medier som 
Instagram kan have. Det er svært at ændre vanen, så du 
ikke går ind på Instagram, hvis du automatisk gør det, så 
snart du slår øjnene op, har en pause på studiet/arbejdet, er 
i eller venter på bus/tog og ligger i en sofa eller seng. Men du 
kan ændre, hvilken påvirkning, der kommer for hvert billede 
eller video, du ser, ved at ændre dit feed.

Det handler om at mærke efter, så du kan unfollowe eller 
slukke dem, der giver dig en negativ påvirkning. Det kunne 
være tanker om, at du ikke spiser sundt nok, træner nok, er 
slank nok eller har styr på livet nok.

Men det handler også om at vælge bevidst, hvem du gerne 
vil følge. Her kan det være en god idé at følge kvinder, der ser 
ud som dig eller "værre", nogle der er relativt ligeglade med, 
hvad andre tænker, og som er frie i deres krop. Det kan også 
være ekstra effektivt at følge nogen, du bliver provokeret af. 
Nogle, du synes er for meget. Du vil forarges i starten og 

stille og roligt vil det kunne føles mindre og mindre farligt 
at kigge på, og det kan smitte af på, hvordan du ser din krop.

Spotlight
Som nævnt i det forrige kapitel kan skam opløses ved at vise 
det frem, du skammer dig over, så: spotlight på! Især de dele, 
som du godt gad var anderledes, eller som du tror, at du VED, 
vil være katastrofalt, hvis nogen nogensinde så. Måske er det 
lige at presse citronen at gå nøgen rundt på gaden, men kun-
ne der være noget i gul zone? 
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At tage i svømmehallen, så du klæder om foran andre kvin-
der?

At have en lidt kortere kjole på, end du plejer, så andre kan 
se dine knæ?
At lyset ikke er helt slukket, næste gang du skal hygge i sove- 
værelset?
At tage stropbluse på, så dine arme ikke er skjult?

Så kan du udvide din grønne og gule zone så meget, at 
du måske en dag tør at tage på stranden i badedragt eller 
bikini.

Måske kan du også gøre nogle ting alene, som at gå mere 
rundt derhjemme i undertøj, tvinge øjnene til at blive på 

spejlbilledet eller danse nøgen som en anden freak (kan an-
befales!).

Gør nu, tab senere
Du kan prøve at vende processen om, hvis du har en mental 
"Når jeg har tabt mig"-liste. Start i stedet med at gøre de 
ting, som du glæder dig til at kunne efter vægttabet, og så 
kan du tabe dig senere, hvis det er vigtigt. Tag på daten, søg 
jobbet, hop i havet, tag rejsen, dans dansen, meld dig ind i ro-
klubben, dyrk sexen, rock kjolen, eller hvad det nu kan være, 
du venter på at kunne.

Det kan forhåbentligt hjælpe dig til at indse, at mange af 
begrænsningerne heldigvis er i hovedet. Men det skal gøres, 
ikke blot tænkes.

Fællesskaber
Der findes forskellige fællesskaber, du kan gå ind i, der kan 
hjælpe dig til at føle dig til at kroppens udseende og størrelse 
bliver lidt mere underordnet.

Det kunne være vinterbad, naturistklubber eller nudist-
strande. Du kan også tage mere i omklædningsrum og i sau-
na, eller opsøge andre der har det på samme måde.

Rør og lad røre
Og så er der den mest grænseoverskridende, men også mest 
effektive: Rør ved din krop. Især de dele du altid undgår eller 
væmmes ved. Måske er det kun en finger på mavsedellen til 
at starte med, måske derefter en aende hånd og til sidst et 
ordentlig greb med begge hænder (#æltdigselv). Eller at røre 
ved dine strækmærker, appelsinhud, lår, knopper, hår - eller 
hvad der nu er fremmed for dig.

Du kan også lade andre røre dine ‘ømme punkter’. Måske 
ikke lige den første den bedste på gaden "Undskyld, gider du 
hive mig lidt i patterne?", men dine børn, din kæreste, din 
veninde eller måske en massør/kropsterapeut.

Gul zone
I arbejdet med at kunne hjælpe vagthunden til at være tryg 
ved, at din krop er som den er, er det vigtigt at undersøge og 
respektere din gule zone.

Når vagthunden knurrer, er du i gul zone (når den gør, er 
du gået for langt og er havnet i rød). 

Fysisk stiger adrenalinen, din puls stiger, du begynder at 
svede, kan opleve uro i kroppen, tankerne kører på højtryk, 
om at du skal lade være, du kan få ondt i maven og have 
svært ved at trække vejret. Alle de fysiske tegn er helt nor-
male og betyder, at din krop virker (hurra for det!).

Hvis du kan være i det, blive i det - velvidende at det er 
ubehageligt, men ikke farligt - så vil adrenalinen falde igen. 
Og på et tidspunkt kan du mærke reaktionen er overstået. 
Dermed har vagthunden nu oplevet, at der ikke skete noget, 
og næste gang vil det ikke starte lige så stor en reaktion eller 
måske slet ingen.

Prøv at tænk tilbage på dengang, hvor du begyndte på dit 
job. Du følte det meget utrygt i starten, men for hver gang 

du kom, blev vagthunden mere og mere tryg. Pludselig kan 
du finde rundt, har lært nogen at kende, forstået rutinerne 
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osv. og så behøver vagthunden ikke at knurre hver gang, du 
skal derhen.

Det er sådan, vi lærer vagthunden at skelne mellem, hvad 
den skal reagere på, og hvad den ikke skal.

Ligesom røgalarmen, der går amok, bare man tænder  
ovnen. Det er jævnt irriterende, og så er alarmen for ‘sen-
sitiv’. Dog går det heller ikke at hive batterierne ud (trods 
stor fristelse), for så alarmerer den ikke, når hytten brænder. 
Den skal gerne have en "passende" advarselsfunktion og det 
samme med vagthunden. 

Det tager tid, øvelse og vigtigst: handling. Det er svært at 
tænke sig til at ændre vagthundens opfattelser, for den skal 
opleve det. 

Du kan prøve det ved at lade din kæreste røre din mave 
stille og roligt. Hvis du mærker reaktionen til at starte med 
og bliver i den, vil du hurtigt opleve en ændring i din sinds-
tilstand. At du slapper mere af. Måske tør du at lade være at 
suge maven ind, eller kan trække vejret stille og roligt igen.

Så bliver "kæreste rører mave"-situationen rykket fra 
vagthundens "farligt"-kasse til "ikke-farligt"-kasse. Måske 
det tager nogle gange, men så forestil dig, at den har et spek-
trum fra "dødsensfarligt til helt trygt", så gælder det om at få 
så meget som muligt så tæt som muligt på "helt trygt".

Hvis det er rød zone, så vil vagthunden blive ved at putte 
det i "farligt"-kassen. Måske er det endda rykket lidt på ska-
laen til at være mere farligt end før.

Det er helt okay at komme til at overgøre og fejlvurdere, 
hvor grænsen gik. Så er det bare om at lade sig selv være 
forskrækket og tænke “Okay der gik grænsen, så ved jeg det" 
og tage et mindre skridt næste gang, når du har mod på det.

En lettende eller ubekvem sandhed?
Hvis dit ønske om vægttab ikke handler om kropsudseende 
eller om praktiske udfordringer som at kunne være i flysæ-

det, men om at du frygter for din sundhed, er det vigtigt lige 

at få nogle facts på bordet.

Du har nok hørt omverdenen skrige voldsomt og bebrej-
dende fra alle vinkler at overvægt er skide usundt og farligt. 
Og bevares, det kommer da ikke af ingenting, for det kan 

være usundt. 
Men det er lidt en af de der "en fjer bliver til fem høns" 

-situationer, hvor noget bliver overdrevet, unuanceret eller 
direkte forkert.

Når man kigger i forskningen, ser det umiddelbart ud som 
om, at overvægt er forbundet med høj risiko for fx diabetes 
2 og hjertekarsygdomme. Men når man korrigerer for fakto-
rer som fysisk aktivitet, så er det ikke selve overvægten, der 
skaber problemer, men livsstilen.

Dvs. du er fuldstændig lige så sund eller usund som en 
normalvægtig, med samme livsstil (dog kan fedme over BMI 
35-40 godt være usundt i sig selv).

Så selvom du måske ikke lige er mentalt klar til at slippe 
tanken om, at du skal tabe dig for at blive sundere, så er det 
ikke nødvendigt. Det, der batter er fysisk aktivitet og frugt 
og grønt (som i øvrigt i praksis er fuldstændig lige godt. End-
nu en fjer til høns-historie, der skal ryddes op i).

Og hvad så, hvis man er inaktiv?
Ja, så øges risikoen for sundhedsmæssige konsekvenser, 

men der er ingen, INGEN siger jeg, der bliver mere aktive i 
det lange løb af at blive udskammet, latterliggjort, stigmati-
seret, hånet og dømt for at have ekstra kilo.

Det ødelægger motivationen, hvis den overhovedet er der, 
og det skaber flere årsager til at spise mere.

Så er der selvfølgelig dem, som ikke vil acceptere, at man 

kan være tyk OG sund, fordi de har brug for en tilladelse 
til at dømme en med overvægt. En ubekvem sandhed kun-
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ne man fristes til at kalde det, som for alt i verden ikke må 
komme frem eller skal latterliggøres med en "Det er bare for 
at have en undskyldning for ikke at gide tabe sig" (og mener 
at man skal være sund for at måtte være her).

Men hey: pyt med dem, de må tro og sige, hvad de vil. Giv 
dem noget kærlighed - de har tydeligvis brug for den. 

Så er vi ved vejs ende. Jeg håber, at du som minimum har 

fået ændret din opfattelse af, at det er nemt at komme ud af 
overspisning og nu har mere mod på rejsen. Jeg håber også, 

at du nu kan trække vejret mere frit, er klar på at være mere 
forstående over for dig selv og på at give slip på utålmodighe-
den og alt den ravage, den laver. 

På katrinegisiger.dk kan du se, hvad jeg tilbyder af hjælp til 
processen og skrive til mig, hvis du har spørgsmål. 

Tak, fordi du læste med. 

• At slutte fred med din krop kan skabe mindre skam  
 og dermed mindre overspisning

• Tag dig af "din indre vagthund" ved at gøre ting i gul  
 zone, der lærer den, at det ikke er farligt

• Vær nysgerrig efter hvilke ting, der skubber dig den 
 rette vej, såsom hvem du følger, berøring, fællesskaber, 
 blottelse og at gøre det nu, som du tror, at du først  
 kan, når du har tabt dig

• Overvægt i sig selv er ikke usundt, før det når  
 ekstremerne. Læg fokus på motion, frugt og grønt,  
 frem for vægttab, hvis ønsket er øget sundhed

• Pyt med dem, der der ikke forstår

"SLUT FRED"
Opsummering af




