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Stress i familien - version 2.0
JOBBET: Det gælder
ikke bare om at
overleve, men om
at træffe en række
valg, der kan få livet
til at hænge sammen i stedet for i
laser.

Af Louise
Rønde,
stresscoach

I min seneste artikel her i
avisen »Hjælp til stressramte børnefamilier« gav jeg
et indblik, hvordan stressramte børnefamilier rent
praktisk kan planlægge, så
der frigives mere tid og overskud. I forlængelse af den
foregående artikel handler
følgende om at finde balancen mellem arbejdsliv og
familieliv. At leve frem for at
overleve.
Vi lever i et samfund, hvor
der er store forventninger til

FAKTA
Syv symptomer på
stress:

forældre med hjemmeboende børn. Mange børnefamilier har tre fuldtidsstillinger - to på arbejdsmarkedet
og et hjemme. Det kan skabe
en følelse af ikke at slå til hverken på arbejde eller
hjemme. Følelsen af, at der
ikke er nok timer i døgnet
til at opfylde de ønsker,
som står på ønskesedlen.
Det skyldes ofte, at forventninger fra omgivelserne
og forventninger til en selv
opfyldes før det, som man
gerne vil, og som står på ønskesedlen. Fokus skal ikke
rettes udad, men indad. Det
er af stor betydning at være
bevidst om, hvilke værdier
der er vigtige for hver enkelt. Være bevidst om, hvordan man ønsker at leve sit
liv. Der er intet rigtigt eller
forkert. Øverst på ønskesedlen kan stå alt fra lederjob,
kvalitetstid med børnene,
kaffe med veninderne til regelmæssig motion.

Træf dine valg
At finde balancen i et travlt
og til tider stressende familieliv handler i bund
og grund om at hvile i de
valg, som man har truffet.

FAKTA
Succesfaktor:

n 1. Sæt realistiske mål
n 1. Uro i kroppen
n 2. Træthed
n 3. Dårlig søvn
n 4. Glemmer ting
n 5. Irritabel
n 6. Anspændt
n 7. Maveproblemer

n 2. Hav fokus på de positive ting og på det,
som du har nået
n 3. Gør noget, som
der gør dig glad. Hver
dag. De små ting tæller også
n 4. Vær sammen hele
familien en dag om
ugen
n 5. Sov godt - og nok

Forestillingen om det perfekte liv i ro og harmoni med god tid til både job og familie, en sund krop, rejseoplevelser, samvær med venner - ambitionsniveauet kan være for højt, og det kan udløse stress.
At have tænkt over, hvilke
værdier der er vigtige i livet - og efterleve dem. Både
for hver enkelt, men også for
familien som helhed. Som
børnefamilie er det vigtigt,
at de voksne har en klar definition på, hvordan livet skal
leves, og hvordan tiden skal
prioriteres. Det er vigtigt at
være bevidst om, hvilke resultater man ønsker at opnå,
og hvilke ambitioner man
har i såvel familielivet som
i arbejdslivet.
Det skal dog hertil siges,
at jeg oplever en samfunds
tendens, hvor værdierne
er ved at ændre sig. Vi er
ved at bevæge os væk fra en
ydre mentalitet, hvor det
er status og materialisme,

som er de vigtigste værdier.
Jeg ser, at vi er på vej ind i
en tid, hvor fokus er mere af
indre karakter. Hvor identitet, lykke og at leve livet har
fokus. Vi vil ikke længere
»kun« leve - vi vil leve livet.

Sænk ambitionerne
Mange forældre sætter overliggeren for højt. Det kan
skabe stress. I dag er det
ikke unormalt, at både en
familie, karriere, en stærk
krop, at rejse, være sammen
med venner osv. står på ønskesedlen.
At sænke ambitionsniveauet både ud og hjemme
kan gøre en forskel for at
finde balancen i hverdagen.
Hjemme skal være et sjovt

sted at være, og for de fleste
børn er det vigtigere at alle
hygger sig, end at der er lidt
snavs og støv i krogene. Det
er ikke det ryddelige hjem,
som børnene husker, når de
bliver store. Det er den følelse, som de oplever i hjemmet. Eksempelvis med nærværende forældre, tryghed,
hygge og plads til leg.

Lederjob eller deltid
På job er det vigtigt at overveje, om man ønsker den lederstilling nu, eller om man
ønsker en deltidsstilling,
så man er flere timer hjemme. Det kan for mange give
frihed at gå ned i tid, så der
er mulighed for fx at dyrke
yoga, få ordnet praktiske

ting eller få mere tid med
børnene.
At finde tid til sig selv hver
dag er vigtig. Hvis man ikke
sørger for at passe på sig
selv, kan man i længden heller ikke give og have overskud til familie og arbejde.
Som stresscoach hjælper
jeg mine klienter til at blive
ledere i deres eget liv. Derfor
anbefaler jeg at leve efter
en succesfaktor, hvor fokus
er på opnåede resultater og
ambitioner. Både i familielivet og på arbejdet.
Ønsker du at vide mere
om stress, kan du se mere
på louiseronde.com
og kontakte mig på
louise@louiseronde.com

Et kig ind bag havelågen
HAVEN: Kom ind i
andres have og få
gode råd og inspiration, lyder tilbuddet
fra Haveselskabet,
når 300 haver åbner
for besøg i forbindelse med årets
Havefestival.
Af Benedikte Ballund
Har der sneget sig en vis
træthed ind, når blikket

kigger ud over haven, fordi
bedene er kedelige og anlagt
af husets tidligere ejer? Er
der vilde planer, som man
måske ikke ved, hvordan
man skal realisere? Eller
bare nysgerrighed og glæde
forbundet med at se, hvad
andre har fået ud af jorden
omkring deres hus?
Uanset hvad er der masser
af muligheder for at finde
inspiration, når 300 haver
over hele Danmark i weekenden den 28.-29. juni åbner
for gæster i forbindelse med
Haveselskabets årlige Havefestival.

Vilde haver, køkkenhaver,
prydhaver, rosenhaver, økologiske haver - store haver
og små haver - og mange flere, lover selskabet.
- Er du ikke før trådt indenfor i en åben have som havegæst, kan det føles lidt mærkeligt første gang, men kun
første gang. Det er så opløftende at tage til åben have,
og man kommer hjem med
nye ideer, dejlige synsindtryk og en lyst til at kaste sig
over et nyt projekt i sin egen
have, siger Haveselskabets
direktør Charlotte Garby.

Haveinspiration kan man
hente mange steder blandt
andet i gode havemagasiner,
men intet er så godt som at
se, hvad andre private haveejere har fået ud af deres
haverum, mener man hos
Haveselskabet.
- Der er haver, som fokuserer på design og indretning,
andre på farvesammensætninger og andre samler på
særlige sorter, eller nyder at
skabe den store økologiske
køkkenhave med håb om
selvforsyning. Du finder det
hele i Haveselskabet, og haveejerne glæder sig til at få

dig på besøg, fortæller Charlotte Garby.
Haveejerne fortæller gerne om deres haver, planter
og ideer, så der foruden inspiration også er mulighed
for at få gode råd. Flere steder vil der endda være mulighed for at nyde en kop
kaffe og købe en plante med
hjem til din egen have.
Man kan finde en oversigt
over de åbne haver og se billeder, finde tidspunkter og
adresser på
www.haveselskabet.dk/
havefestival

Drømmer du om din egen ro
senhave? Så er der mulighed for
at finde inspiration, når 300 haveejere over hele landet slår havelågen op for gæster.
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