
Vi glemmer noget vigtigt i jagten på et sundt liv – med disse to metoder kan du træne
dig til mere glæde og livstilfredshed
Træning af vores humør er lige så vigtigt som motion og sund kost i jagten på det sundeste liv. Alligevel er der alt for få,
der aktivt træner deres mentale velbefindende, lyder det fra en forsker. Han anbefaler to anerkendte metoder til at
træne livsglæden.

SAMFUND

Forskningsleder Jesper Dahlgaard anbefaler, at du implementerer de to metoder i din hverdag.
Foto: Henning Bagger
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Tirsdag d. 03. januar 2023, kl. 11.03 Del denne artikel

Arbejde, hente børn, handle ind, lave aftensmad, løbe en tur eller gå til fitnesscenteret og træne og tid til mindst syv
timers søvn.

Vi forsøger ihærdigt at finde overskud til motion og sunde vaner i en travl hverdag, hvor tiden ofte er knap.

Men i iveren efter at leve så sundt som muligt i vores tætpakkede dagligdag, glemmer mange af os et vigtigt aspekt.

Sådan lyder det fra Jesper Dahlgaard, der forsker i mental sundhed.

Han fortæller, at vi de seneste mange år har haft fokus på den fysiske sundhed og vigtigheden af ingen rygning, motion
og varieret kost. Men den mentale sundhed er mindst lige så vigtig for vores sundhed.

»Vi lever et travlt liv i dag, og det kan være hårdt for vores psyke. Det er helt bestemt godt at motionere, men vi skal også
have kontakt til vores følelser, og hvad der rører sig inden i os for at leve så sundt som muligt,« siger Jesper Dahlgaard,
der er forskningsleder ved Program for krop og mental sundhed i Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi på
VIA University College.

»Det er på tide, at vi får øjnene op for, hvor vigtig mental træning er. Den mentale sundhed kan nemlig trænes, ligesom
vi træner vores fysiske sundhed.«
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Stress er farligt

Berlingske sætter i en række artikler fokus på, hvordan vi lever længst muligt uden sygdom og skavanker.

Fredag siger to af Danmarks førende forskere i sundhed til Berlingske, at vi de seneste ti år er blevet betydeligt klogere
på, hvor stor betydning den mentale sundhed har for vores levealder.

Det samme siger Jesper Dahlgaard. Han forklarer, at længerevarende stress er farligt for vores helbred.

Stress handler ikke kun om at have travlt på arbejdet, men om en tilstand i kroppen, der kan udløses af ikke at være
tilfreds med tilværelsen, føle sig ensom, deprimeret og i dårligt humør.

Det øger inflammationsniveauet i kroppen, og det forhøjer risikoen for en lang række sygdomme som for eksempel
hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og kræft, forklarer han. Og dermed også risikoen for tidligere død.

For eksempel viser et studie, at høj kronisk stress over mange år kan medføre cellulær ældning på mellem ni og 17 år
sammenlignet med dem, der oplever lavt stress, fortæller Jesper Dahlgaard.

De to metoder

Jesper Dahlgaard anbefaler to konkrete metoder til at træne vores mentale velbefindende. Metoderne tager mellem tre
og ti minutter og kan udføres dagligt i en travl hverdag.

Den første metode kaldes for Pusterummet.

Formålet med metoden er at skabe kontakt til din krop, tanker og følelser, når du står i en vanskelig situation eller blot
mellem forskellige opgaver eller møder i hverdagen.

En vanskelig situation kan for eksempel være en hård irettesættelse, en opgave fra chefen eller kaos i børnehjemmet.

Efter Pusterummet kan man vende tilbage med en mere hensigtsmæssig respons og få mere ro på sine reaktioner.

Til at starte med kan du lukke øjnene og lægge mærke til, hvilke tanker og følelser du har. Hvordan mærkes kroppen?
Hvad fokuserer du på? Er det positive eller negative tanker? Det bør du gøre i et minuts tid.

Derefter skal du følge din vejrtrækning og forsøge udelukkende at fokusere på den i et minut. Et godt sted at følge
vejrtrækningen er i maven lige over navlen. Hvis tanker dukker op, bør du forsøge at få fokus tilbage til vejrtrækningen.

Til sidst bruger du et minut på at fokusere på vejrtrækningen forskellige steder i kroppen. Både i maven, brystet, armene
og benene.

»Metoden tager ikke mere end tre til fire minutter og kan udføres mellem møder på arbejdet, i bussen eller derhjemme.
Den er nem at implementere i hverdagen,« siger Jesper Dahlgaard.

»Fysisk og mental sundhed er forbundet. Den mentale sundhed har utrolig stor betydning for vores fysiske velbefindende, mens vores fysiske tilstand har betydning for,
hvordan vi har det mentalt,« siger Jesper Dahlgaard.
Foto: Mathias Svold.
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I denne lydfil guider han til, hvordan du kan udføre Pusterummet.

0:00 / 6:06

Det er ifølge Jesper Dahlgreen en god idé at kombinere Pusterummet med en metode, der kaldes Self Compassion.

»Det kan være, at det er mange negative eller vanskelige tanker, der dukker op i Pusterummet. Derfor skal man finde ud
af, hvordan man håndterer og møder de her tanker,« siger Jesper Dahlgreen.

Self Compassion-øvelsen har tre delelementer i sig.

Først skal du anerkende, hvordan du har det i øjeblikket. Dernæst skal du minde dig selvom, at det er menneskeligt at
reagere og opleve de følelser, du har. Og til sidst skal du aktivt støtte dig selv, når noget er ubehageligt eller svært.

Øvelsen handler om at reagere over for dig selv, som du ville støtte en god ven, der oplevede noget tilsvarende.

Den tager omkring ti minutter at udføre, men kan med lidt træning udføres hurtigere.

I denne lydfil guider Jesper Dahlgaards kollega, Helle Laursen fra Nordic Campassion, til, hvordan du kan udføre øvelsen.

0:00 / 14:08

»Studier har vist, at disse metoder kan øge livstilfredsheden og gøre humøret bedre. Derfor vil jeg anbefale at
implementere dem i hverdagen. Det kan både skabe velvære og ro, og med lidt træning bliver øvelserne tilgængelige og
dermed yderst hjælpsomme i vanskelige situationer,« siger Jesper Dahlgaard og tilføjer:

»Generelt skal vi huske vigtigheden af vores mentale tilstand, hvis vi vil være sunde og leve længe. Noget af det
vigtigste for sundheden er at være glad i sit liv.«

Et langt og sundt liv kræver mere end motion og nul rygning – sådan bliver du så gammel som muligt

Er du 30 eller 65 år? Sådan skal du træne efter din alder, hvis du vil være sund og leve længst muligt

FAKTA

Serie: Jagten på et langt liv

Vi lever i dag i gennemsnit, til vi er 81 år. Der er meget, vi kan gøre for at få endnu flere raske år at leve i. Berlingske sætter fokus på jagten på et langt liv og
taler med en række eksperter om, hvordan vi opnår de bedste forudsætninger for et langt liv uden sygdomme og skavanker.
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