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Nogle gange suser livet og hverdagen bare forbi.
Foto: Henning Bagger/Scanpix

FAKTA
 Stress er en naturlig
reaktion
 Kortvarig stress er ok
 Langvarig stress er
farlig
 Stress kan ramme
alle – tit og ofte når vi
mindst venter det
 430.000 danskere har
alvorlige symptomer
på stress hver dag
 35.000 er sygemeldt
hver dag med stress

Af Louise Rønde,
stresscoach

Vi kender det alle. Hverdagen suser forbi - det samme
gør ugerne, månederne,
ja selv årene kan hurtigt
forsvinde, uden vi egentlig
bruger tiden på det, som vi
rigtig gerne vil. Mange føler,
at de hele tiden er bagud. Der
er for mange opgaver i forholdet til antallet af timer.
Vi venter på, at muligheden
for at tanke op mentalt snart
dukker op.

Giv stress en
returbillet

 Hvert år dør 1.400
som følge af arbejdsrelateret stress

Store forventninger
Stress er et stigende folkesundhedsproblem i Danmark. Vi lever et liv på lyntoget, hvor vi lever det »perfekte og moderne liv« med al
for store forventninger. Forventninger til os selv og det,
som vi skal nå. Vi vil være
en god kæreste, en god mor,
en god ven/veninde, en dygtig medarbejde osv. For at
kunne leve op til »det perfekte liv« kan vi risikere, at vi
er fraværende overfor vores
nærmeste.
Manges mission er at være
nærværende i hverdagen,
men fordi vores forventninger til os selv og vores
omgivelser ofte er tårnhøje,
ender vi med at være fraværende frem for nærværende
- selv om missionen var det
modsatte.
Vi føler ikke, at der er tid
til det, som vi skal, og der
er slet ikke tid til det, som vi

virkelig gerne vil. Vi befinder os på lyntoget, og vi har
slet ikke tid til at stå af. Vi
er fyldt med opgaver og forventninger til, hvad vi skal
nå. Både vores egne og andres forventninger.

Tiden en positiv ressource
Med ganske få værktøjer
kan du lære at tanke op
mentalt, så du få mulighed
for at nyde livet. Bare engang imellem – og måske
endda hver dag. Mange af os
danskere lever i fremtiden,
mens livet drøner forbi.
For mange er tiden noget,
som forsvinder fra os. Vi er
sat på lyntoget og har ikke
tid til at stå af. Tiden bliver
en knap faktor. For at skabe

mere overskud i hverdagen
kan man vælge at se tiden
som noget, der kommer. Du
kan vende den om, så du
tænker over, hvordan du
ønsker at bruge den tid, som
kommer til dig.
Prioritér noget, som gør
dig glad. Det kan være små
ting som at kysse din kæreste, gå en tur i skoven eller
lege med dine børn. Det kan
også være at lytte til lydbog,
når du sidder i din bil på vej
til arbejde eller starte på
en hobby, som du altid har
drømt om - men aldrig har
følt, at du har haft tid til.

Syv trin til at få
mere overskud
 1. Få et overblik over alle dine opgaver -

 6. Overvej om du kan samarbejde med an-

store som små. Skriv dem ned på en seddel.

dre, når du udfører opgaven.

 2. Kig listen igennem og find ud af, hvilke

 7. Beslut dig for at gøre en ting hver dag,

opgaver der er de vigtigste.

der gør dig glad.
Når du får skrevet dine projekter ned i stedet
for at have dem i hovedet, bliver projekterne
nemmere at komme i mål med, fordi det bliver mere håndgribeligt, og du kan se, hvad
du får udrettet. Jo mere specifik du kan blive, jo nemmere er det for dig at få struktureret din hverdag. Du øger også mulighederne
for et besøg på »lykkens perron«.

 3. Kig listen igennem igen og se, hvilke opgaver du kan få en anden til at gøre.

 4. Prioritér herefter top 3.
 5. Del den vigtigste opgave op i mindre bidder, så den virker mere overskuelig.

