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Stress: Bekymrer du dig (for meget)?
Af Louise Rønde
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Stress er naturligt og hjælper kroppen til at flygte eller
kæmpe, hvis en situation
bliver farlig.
Vi kan brænde vores stresshormoner af. Hvis ikke
kroppen kommer af med
stressen, så hober det sig op,
og det er denne ophobning af
stresshormonerne, som er
farlig.
Kroppen er ikke designet til at kunne flygte eller

kæmpe i uger, måneder - ja
sågar år, og kroppen kan
ikke mærke forskel på, om
der står en løve foran, eller
om faren er i vores tanker.
Hvis kroppen reagerer på
stress på grund af tanker og
bekymringer, bliver stresshormonerne ikke brændt
af, og de bliver i kroppen i
længere tid. Det kan øge risikoen for alvorlige følgesygdomme som hjerte-kar sygdomme. Derfor skal vi have
styr på vores tanker.
For at minimere risikoen
for stress, som er skabt gennem vores tanker, kan det
være en mulighed at tage et
»bekymringstjek«.
Bekymringerne kan engang imellem blive større,
end godt er. Især hvis tankerne får frit løb. Bekymringerne kan blandt andet
handle om helbredet, fremtiden, jobbet, relationer eller
hvad andre tænker om en.
Bekymringer har imidlertid også en positiv side. De er
nemlig med til at sørge for,
at man tager sine forholdsregler, så man bedre kan
håndtere og undgå ulykker
og smerte. I den moderne

FAKTA
Sådan får du parkeret
bekymringerne. Spørg
dig selv:
 Er der noget, som jeg
selv kan gøre for at
lette bekymringerne?
 Er der nogen, som kan
hjælpe mig?
 Hvis ikke du kan
sige ja til de to første
punkter, så sig pyt
og accepter det. At
acceptere er dog ikke
ensbetydende med,
at du er enig - men du
får parkeret bekymringen.

verden er bekymringer desværre stadig årsag til dårligere trivsel og dårligere humør, og derfor kan bekymringer udløse symptomer
som hjertebanken, forhøjet

blodtryk, muskelspændinger og på sigt stress.
Gennem bekymringer og
forestillinger kan man gøre
sig selv syg af stress i mere
eller mindre grad.
Heldigvis er bekymringer
tanker, som man selv kan
kontrollere. Ved at få styr på
tanker og bekymringer kan
kroppen reducere stresstilstanden.
Livsglæden vil blive øget
ved at få styr på bekymringerne. For at kunne få kontrol over tanker og bekymringer kan man enten vælge
at ændre på tingene eller
også kan vi vælge at acceptere tingenes tilstand. Ofte er
mange af vores bekymringer uden for vores kontrol,
og derfor kan vi ikke selv
ændre på situationens tilstand. I de tilfælde vil man
få en større trivsel og livsglæde ved at acceptere og
sige pyt.

5 gode tips til at slippe
bekymringerne
1. Lær dine symptomer og
bekymringer at kende

FAKTA
Mulige stresssymptomer:
 Søvnproblemer
 Irritabel
 Indre uro
 Tristhed
 Koncentrationsbesvær
 Maveproblemer

Skriv dine bekymringer
og symptomer ned i en notesbog, så du bliver bevidst
om, hvilke mønstre der
eventuelt følger dig. Reflekter over, hvad du kan gøre i
den situation for ikke at lade
bekymringerne styre dig.
2. Vær i nuet
Vær i nuet og tænk at lige
nu og lige her er ingen fare.
Hvis ikke du selv eller andre

kan gøre noget lige nu og
lige her - så accepter situationens tilstand og nyd nuet.
3. Nyd naturen
Naturen er afbalancerende, så stress ned med en
gåtur. Naturen stimulerer
både fysisk og psykisk. Tankerne falder til ro, og følesen
af at være afklaret kan komme.
4. Husk at grine
Tag lidt lettere på livet og
prøv at have det sjovt. Find
det positive i den situation,
som du er i. Sørg for at tilbringe tid med nogen eller
gør noget, som skaber positiv energi.
5. Vær tilfreds med den du er
Find det positive i din livssituation. Alle situationer
har noget positivt i sig.

Læs mere på hjemmesiden
www.louiseronde.com

Oversete
kvaliteter i
alment byggeri
BOLIGER: Arkitekturen lider, når
alment byggeri
renoveres, viser ny
evaluering.
Selvom der er masser af fint
alment byggeri rundt omkring i Danmark, som beboerne er glade for at have
som hjem, så har det almene
byggeri et dårligt ry, som
nok især skyldes, at nogle
områder er plaget af sociale
problemer og kriminalitet.
En af måderne at prøve at
løfte et område kan være renoveringer, og hvis man ser
på boligkvaliteten, så bliver
den også betydeligt bedre,
men resultatet kunne i flere
tilfælde være endnu mere
vellykket, hvis boligselskaberne havde et bedre øje for
de oprindelige arkitektoniske kvaliteter. Det viser resultatet af en ny evaluering
af 10 renoveringsprojekter,
skriver Statens Byggeforsknings Institut på sin hjemmeside www.sbi.dk.
- Når man renoverer en
almen boligbebyggelse, ønsker man i nogle tilfælde at
gøre op med den hidtidige
arkitektur, blandt andet for
at komme et blakket renom-

mé til livs og tiltrække nye,
ressourcestærke beboere.
Men det er op ad bakke at
modarbejde den oprindelige
arkitektur og eksisterende
struktur i en bebyggelse,
og resultaterne vidner om,
at det er svært at etablere
en anderledes arkitektur
på baggrund af den oprindelige. Tingene spiller ikke
naturligt sammen, siger
professor Claus Bech-Danielsen, der har været hovedmand på evalueringen.
Han anbefaler, at man i
stedet bygger videre på den
oprindelige arkitektur og at
boligselskaber og arkitekter
får øjnene op for de potentialer, som den gemmer.
- Når man observerer,
hvordan arkitekturen bliver behandlet ved mange
renoveringer, kunne noget
tyde på, at de almene boligers arkitektur ikke nyder
tilstrækkelig anerkendelse.
Der er grund til at minde
om, at renovering af almene bebyggelser er en vigtig
arkitektonisk opgave, lyder
det fra professoren.
De 10 renoveringer, der
er omfattet af evalueringen, har alle fået støtte fra
Landsbyggefonden, der også
har været med til at finansiere evalueringen.
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Fjer i dynen, fjer på sengetøjet. Susanne Rützous nye design for Georg Jensen Damask.
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Kendt modedesigner kaster sig over sengetøj
De fleste - i hvert fald kvinder - forbinder nok Susanne
Rützou med modetøj, som
hun har designet i de seneste
25 år, dels for Bruuns Bazar,
dels under eget navn, men
nu har designeren kastet
sig over en ny form for tekstiler og har designet to sæt
sengetøj for Georg Jensen
Damask.
- Samarbejdet med Georg
Jensen Damask var en unik

mulighed, der dukkede op
på et tidspunkt, hvor jeg
havde lyst til at prøve noget
nyt, siger Susanne Rützou
og fortsætter:
- Det har været spændende
at lære om nye teknikker og
materialer, og samtidig har
det være sjovt at udfordre
Georg Jensen Damasks traditionelle look med et mere
organisk og feminint twist.
Inspirationen fra naturen

har været et centralt og i det
sæt, der har fået navnet Feather Forest er det håndtegnede mønster en skov af små
lette fjer, hvilket må siges
at være et velvalgt motiv til
sengetøj, der ofte pakker dyner og puder med fjer og dun
ind. Susanne Rützou havde
desuden et ønske om at supplere det feminine udtryk
med noget mere klassisk,
og resultatet af det ønske er

blevet det stribede mønster
Liquid Stripe, der er gjort
mere levende med en kvalitet, der er lidt mindre blank
og fast, så udtrykket bliver
mere råt.
Begge sæt fås i tre forskellige farver og flere størrelser til priser fra 1490 kroner,
og det hele er i butikkerne
fra uge 38. Forhandlerliste
kan findes på www.damask.
dk.
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