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10	  gode	  råd	  til	  at	  forebygge	  stress	  
	  
1.  Tjek	  dig	  selv	  for	  stress	  signaler!	  

Brug	  evt.	  de	  gratis	  stress	  signaler	  jeg	  har	  liggende	  her	  til	  at	  mærke	  efter	  om	  du	  føler	  
dig	  belastet.	  Hvis	  der	  er	  stress	  signaler,	  så	  få	  prioriteret	  og	  valgt	  fra.	  
Det	  er	  IKKE	  farligt	  at	  opdage	  at	  du	  måske	  er	  mere	  stresset/belastet	  end	  du	  lige	  vidste	  
af.	  Det	  der	  er	  farligt	  er	  at	  ignorere	  det.	  
Du	  er	  også	  velkommen	  til	  at	  benytte	  den	  oversigt	  over	  de	  mest	  gængse	  
stressbelastninger	  jeg	  har	  lavet	  til	  dig	  her	  
	  

2.  Hold	  pauser!	  
Dine	  pauser	  er	  vigtige,	  især	  hvis	  du	  arbejder	  med	  videns	  baseret	  arbejde,	  eller	  
følelsesmæssige	  store	  belastninger.	  Sørg	  for	  at	  du	  får	  koblet	  hjernen	  fra.	  Brug	  evt.	  
mindfullness	  til	  denne	  øvelse.	  
Fjern	  dig	  også	  gerne	  fra	  dine	  vante	  arbejdsomgivelser	  i	  dine	  pauser.	  At	  gå	  i	  kantinen	  
er	  ikke	  altid	  garanti	  for	  mental	  ro.	  
	  

3.  Motioner	  forebyggende	  men	  ALDRIG	  helbredende!	  
Den	  motion	  du	  dyrker	  forebyggende	  kan	  være	  med	  til	  at	  støtte	  dig	  i	  at	  holde	  stress	  
fra	  døren,	  men	  det	  vil	  kræve	  at	  du	  IKKE	  er	  overbelastet	  inden.	  Har	  du	  stress,	  så	  undgå	  
enhver	  form	  for	  motion,	  og	  dyrk	  rolig	  bevægelse	  i	  stedet	  for.	  
	  

4.  Sørg	  for	  der	  er	  balance	  mellem	  ansvar	  og	  indflydelse!	  
Hvis	  du	  har	  mere	  ansvar	  end	  du	  har	  indflydelse	  på,	  så	  kan	  det	  være	  en	  af	  de	  store	  
kilder	  til	  at	  du	  bliver	  overbelastet.	  Hvis	  du	  opdager	  denne	  ubalance,	  så	  tal	  med	  din	  
chef.	  

	  
5.  Sørg	  for	  der	  er	  balance	  mellem	  kompetence	  og	  opgaver!	  

De	  kompetencer	  du	  er	  i	  besiddelse	  af,	  skulle	  meget	  gerne	  stå	  i	  balance	  med	  de	  
opgaver	  du	  har	  på	  arbejdet.	  Det	  hjælper	  ikke	  at	  du	  er	  uddannet	  musiklære	  og	  står	  
med	  opgaven	  der	  hedder,	  byg	  Femern	  tunnelen.	  Ja	  det	  er	  sat	  på	  spidsen,	  men	  
budskabet	  er	  det	  samme.	  
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6.  Sov	  7-‐8	  timer	  hver	  nat!	  

Din	  søvn	  er	  et	  af	  de	  vigtigste	  redskaber	  til	  at	  holde	  balance	  i	  en	  hård	  hverdag.	  Når	  du	  
sover,	  giver	  du	  din	  krop	  alt	  den	  ro	  og	  pause	  den	  fortjener	  for	  at	  kunne	  levere	  100	  %	  i	  
dine	  vågne	  timer.	  Så	  prioriter	  din	  søvn.	  
	  

7.  Din	  kalender	  skal	  have	  rum!	  
Din	  kalender	  OG	  dig	  har	  brug	  for	  at	  du	  planlægger	  tid	  til	  dig.	  Tid	  til	  at	  du	  kan	  slappe	  
af,	  holde	  pause	  eller	  bare	  have	  tid	  nok	  imellem	  opgaverne	  til	  at	  du	  ikke	  kommer	  bag	  
ud	  med	  dagens	  ad-‐hoc	  opgaver.	  

	  
8.  Lyt	  til	  kroppen,	  når	  du	  træffer	  dine	  valg!	  

Din	  krop	  fortæller	  dig	  mere	  eller	  mindre	  hvad	  der	  inderst	  inde	  er	  godt	  for	  dig,	  og	  
rigtigt	  for	  dig.	  Følelser	  som	  glæde	  og	  ro	  er	  som	  oftest	  det	  samme	  som	  at	  det	  er	  godt	  
for	  dig.	  Derimod	  er	  spændinger	  og	  uro	  forbundet	  med	  noget	  der	  er	  skidt	  for	  dig.	  

	  
9.  Sig	  nej	  tak!	  

Det	  er	  helt	  ok	  at	  sige	  nej	  tak	  til	  sociale	  arrangementer,	  festligheder	  eller	  andre	  
sammenkomster.	  Det	  er	  også	  ok	  at	  sige	  nej	  tak	  til	  mere	  arbejde,	  flere	  opgaver	  eller	  
blot	  en	  ven	  eller	  veninde	  der	  spørger	  om	  du	  lige	  kan	  passe	  deres	  hund.	  

	  
10.  Køb	  og	  lyt	  til	  mindfullness!	  

Mindfullness	  eller	  meditation	  er	  så	  stærkt	  et	  redskab	  i	  din	  værktøjskasse	  at	  det	  
fortjener	  sin	  helt	  egen	  plads	  her	  på	  listen. 
Det	  har	  stor	  betydning	  for	  din	  evne	  til	  at	  rumme	  og	  bearbejde	  stressende	  perioder	  af	  
dit	  liv.	  
	  

Er	  du	  mere	  nysgerrig	  på	  hvad	  stress	  er,	  hvordan	  det	  opstår,	  hvordan	  du	  forebygger	  det	  og	  
ikke	  mindst	  hvordan	  du	  slipper	  af	  med	  det	  hvis	  du	  har	  fået	  stress?	  Så	  kontakt	  på	  og	  lad	  mig	  
hjælpe	  dig	  videre.	  
	  
	  
Mange	  varme	  hilsner	  
Kenneth	  Thulesen	  


