
Undgå julens
STRESS OG JAG

Stress er ved at være dette århundredes mest normale tilstand at 
befinde sig i, og forskere spår, at man i fremtiden vil have så højt et 
stress niveau, at det vil være årsagen til de fleste sygdomme.

 Jeg er enig og jeg mener endda, at stress  
allerede nu er årsag til de fleste syg-
domme. Jeg mener nemlig, at kroppen er 

vores barometer for, hvordan vi har det. Hver 
gang din krop fejler noget, er det kroppen 
der forsøger at kommunikere med dig. Den 
prøver at sætte farten ned, at give dig en pause.

Vi skal ikke bilde os ind, at vi kan fjerne 
travlheden eller de ca. 70.000 daglige indtryk 
vi får, men vi kan klæde os bedst muligt på 
til at balancere vores liv og føle os robuste 
mod stress.

3 UD AF MANGE VIGTIGE REDSKABER TIL AT 
UNDGÅ ALVORLIG STRESS
1 : Lær hvad stress egentlig er, for at du kan 
fokusere på din balance. Jeg elsker at sætte 
uhåndgribelige ting i formler, så det bliver 
langt lettere at forstå og derfor arbejder jeg 
i disse 4 faser : Fase 1 – akut stress, Fase 2 
– moderat stress, Fase 3 – kronisk stress og 
Fase 4 – sammenbruddet. Vi balancerer alle 
på et tidspunkt i mellem flere af disse faser, 
og hemmeligheden bag at undgå knækket, 
er at forstå hvor man befinder sig, og hive 
sig selv i rette retning igen. Hvis du vil læse 

om kroppens signaler i de forskellige faser, 
for at mærke hvor du selv er, så læs mere på 
sarabjork.dk
2  : Sørg for at balancere dit liv ! Hver gang 
du oplever en forandring i dit liv, om den er 
positiv eller negativ, så skal du vide, at det 
koster dig ressourcer i omstilling. Forestil 
dig at du har en indre balance line, hvor du 
vil føle harmoni og velvære i at ”løbe”. Hver 
gang du kører over denne balance line, skal du 
i princippet køre tilsvarende under balance li-
nen dagen efter. Mange begår fejlen at gemme 
deres afspadsering til ferien til sommer, eller 
presse sig selv i hverdagene med for meget 
arbejde, motion og for lidt søvn, for så at 
forsøge at indhente det i weekenden. Det vil 
ophobe sig i dine indre stressdepoter og du 
vil blive slidt før tid.
3  : Mærk din krop og vær autentisk. Mange 
fylder sig med sukker, kaffe og kage særligt 
ved eftermiddagstid, fordi de føler at de kører 
trætte, får evt. ondt i hovedet og trænger til 
et energi boost. Men i virkeligheden er suk-
ker, koffein og andre stimulanser en ubevidst 
måde at dulme det vi mærker, og kroppen vil 
signalere, at den er utilpas og her kan vi vælge 

at lytte eller at dulme. Mærk kroppen ved at 
spørge dig selv ; Okay, hvad er det min krop 
har brug for, og hvad prøver den at fortælle 
mig i stedet for at dulme med de stimulan-
ser du plejer. Når du følger det du mærker, 
så vil kroppen opfatte dig som lyttende og 
autentisk, hvilket vil gøre den tryg. Du kan 
her starte i det små med at tisse, så snart du 
mærker, at du skal. Det samme med at drikke, 
træthed, spisning og det at holde en pause.

Der er rigtig mange konkrete ting vi kan 
ændre i vores liv og i vores hverdag for at 
have et så lille stress niveau som overhovedet 
muligt, og derved er det en fejl-overbevisning 
at stress er ukonkret og uhåndterbar. Det er 
langt fra tilfældet.

Vi mennesker er ikke ens, vi skal behandles 
individuelt. Dette er vigtigt at have i tankerne, 
når et menneske skal afstresses.

Jeg ønsker at gøre stress så håbløst umo-
derne, at det er lige så kikset anset at være 
stresset, som det i dag er at ryge. Det skal 
derimod være cool at have overskud…

Læs med i Eurostyle til februar 2013, hvor vi 
bringer flere effektive og værdifulde råd fra 
Sara Björk. 
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OM SARABJÖRK
SaraBjörk, 26 år, indehaver og grund-
lægger af konsulenthuset sarabjork.dk 
NO Stress. SaraBjörk tilbyder one2one 
sessions, rådgivning, mentoring, fore-
drag samt kursusledelse og virksom-
hedshåndtering i forebyggelse af stress. 
Læs mere om Sara på www.sarabjork.dk
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