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Tjekliste til at få mere energi ind i hverdagen 

uden at miste pusten 

Når vi har kroniske smerter bruger vi ca. lige så meget energi på at være syge hver 

dag, som en person der har været på et fuldtidsjob. Så du har brug for at få så 

meget energi ind i hverdagen som muligt. 

Vælg 1 max. 2 af nedenstående punkter, og giv det et par uger, for at se om det er dét der 

virker for dig. Forandring tager tid. Du kører surt i det, hvis du sætter for meget forandring i 

gang på én gang. Det handler om at skabe en succes… 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Lev dine tanker og følelser ud 

Vær opmærksom på, hvad det er du egentlig føler og tænker igennem dagen. Måske du 
mærker at du er træt og uoplagt, måske har du sovet dårligt, måske smerterne fylder 
ekstra meget i dag – uanset hvad du føler, så er det en HELT RIGTIG følelse. 
Det er vigtigt at du igennem dagen handler ud fra denne følelse af at være træt. 
Sådan en dag, kan du give dig selv en ekstra power-nap, holde flere opladningspauser, få 
meldt ud at i dag, kommer dagen til at gå med at komme på højkant osv. 
Tricket er at det du siger, føler/tænker og gør, skal være det samme. 

 

Derfor virker det: 
Jo mere du udviser det du mærker indeni, desto mere tydelig bliver du for din omverden. 
Jo mere de forstår dig, desto mere accept kan du få fra dem, som afsmitter på din egen 
accept af dig selv. 

 

Altså sætter du en meget positiv spiral i gang. 

Der er INTET galt med det du føler og tænker. Du skal bare eje det og stå ved det.. 😊 
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 Find ud af om de ting du foretager dig giver eller hiver energi 

Alt det vi foretager os igennem en dag både koster og giver energi. Ofte tænker vi ikke på, 
hvordan energien er fordelt. Men jo mere du kan være opmærksom på om det giver dig 
energi eller hiver energi ud af dig, desto bedre kan du vælge opgaverne og aktiviteterne til 
og fra med god samvittighed. 
Lav en liste over dagens eller ugens opgaver, og notér ved hver ting, på en skala fra 1 til 
10, hvor 10 er der, hvor det giver mest overskud på plus siden eller tager mest energi på 
negativ siden. 
Når dagen er gået kan du se, hvor du bruger din energi, og om der er opgaver der slet ikke 
giver dig noget om helst energi. 

 

Derfor virker det: 

Det er en super god og nem måde at blive opmærksom på, hvor energien forsvinder hen. 
Ofte gør vi ting, det er det vi plejer at gøre. 
Men nu når smerterne tager en masse energi, så skal der rationaliseres og ændres på 
mange af de ting der sker helt automatisk. 
Du kan ikke ændre på noget, før du er opmærksom på det. Nu er du opmærksom på, hvad 
det er der hiver energien ud af dig. Måske du ikke længere skal forsætte med det opgaver 
eller ses med de mennesker???... 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Oplad batteriet 

Tænk på din krop som en energi beholder eller et batteri. Det ska lades op inden du kan 
foretage dig noget som helst. 
Så lav en liste over de ting der giver dig glæde, energi og overskud. 
Derefter kan du lettere få dem ind i hverdagen, for nu ved, du hvad det er. 

 

Derfor virker det: 

Ofte er vi mennesker der har kroniske smerter, nogle der er VILDT gode til at hjælpe 
andre. Være der for andre. Så vi er ikke vant til at lade os selv op. Vi er givere i stedet for 
modtagere. Så jo mere du ved, hvad der giver dig glæde, desto lettere er det at sætte 
fokus på det, og dermed bestemme dig for at få det ind i livet. 
Tænk på dig selv som en El-bil. Den skal lade op, for at kunne køre. Det samme skal du… 
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 Væk din krop med motion eller strækøvelser 

Start hver morgen med et par strækøvelser eller lidt morgengymnastik. Sørg for at få strakt 

musklerne jævnligt, også̊  selv om du ikke dyrker motion. Gennemgå̊  alle de store muskelgrupper 
– ben, ryg, mave, bryst og arme – og hold strækkene i 30 sekunder 

 

Derfor virker det: 
Når du bevæger kroppen fra morgenstunden, sparker du stofskiftet i gang, så du 
forbrænder mere end sædvanligt. Efter et par dage vil du opdage, at 
eftermiddagstrætheden er mindre. Når musklerne strækkes igennem, bliver de mere 

smidige, og du forebygger smerter og stivhed. Øvelserne hjælper også̊ 

blodgennemstrømningen, så̊  du får mere energi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Gå i 30 minutter 

Når vi går, sættes en masse gode processer i gang i kroppen. Find dit eget tempo og den 
distance der passer til dine smerter. Man kan gå hvor som helst, det kræver ikke noget 
udstyr, og det er en risikofri motionsform. Tag en halv times gåtur tre gange om ugen. 

 

Derfor virker det: 
En rask gåtur giver rigtig god motion. Pulsen kommer op, ilttilførslen til blodet optimeres, 
og mentalt slapper du fuldstændig af på en anden måde end foran fjerneren. Hvis du kan 

så, sæt turbo på ved at gå i ujævnt terræn, så̊  du bade kommer op og ned ad bakke. 

Hvis du er mere til en hygge-gåtur, kan du jo invitere din veninde med. Nogle gange kan I 
afslutte turen med en is! 

 
 

Går du 30 minutter om dagen, nedsætter dødeligheden med 31 %. Går du hver dag 15 

minutter, nedsætter du den med 20%. Det er da vildt. 😊 

Desuden kan en god gåtur give dig en bedre hukommelse. 
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 Powernap på 10 minutter 

En ultrakort lur kan gøre underværker for dit energiniveau. Den må højst vare ti minutter, 
for tricket er at vågne, inden du falder helt i søvn. Sæt dig i en god stol, tag en blyant i 
hånden, slap fuldstændig af, og mærk spændingerne forlade kroppen. Hvil, indtil du taber 
blyanten. Du kan også eksperimentere med at sætte et ur til, hvis du vil sove en smule 
længere. Dog anbefaler jeg ikke at du sover mere end 25 minutter af gangen. 

 

Derfor virker det: 
Det er et biologisk mysterium, præcis hvordan en powernap virker, men det har noget at 
gøre med de forskellige søvnstadier. Når du vågner inden den dybe søvn, vil du føle dig 
frisk bagefter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Meditér i 5 minutter eller mere 

Gå på YouTube og find en god meditation, der passe til dig. Der er så mange emner at 
vælge imellem. Det kan være noget der giver energi eller hjælper med at slippe 
bekymringer. Du kan også arbejde med de energicentre der er i kroppen, som kaldes 
chakraer. Du ved bedst, hvad du har lyst til. 
Du kan også gøre det mere enkelt ved at lave en kropsscanning: 
- Sæt dig godt til rette, og lad kroppen falde til ro. Hold øjnene lukkede, og flyt 
opmærksomheden til dine tæer. Krum dem to gange, og slap af igen. Arbejd dig op 
gennem kroppen, så du spænder og slapper af i lægge, lår, numse, mave, bryst, arme, ryg 
og ansigt. Forestil dig, at dine tanker opløses. Fyld sindet med stilhed, og lad forstyrrende 
tanker passere. Sid sådan nogle minutter. 

 

Derfor virker det: 
Når du vender al din opmærksomhed mod enkelte dele af din krop, opnår du en særlig 
indre ro. Bagefter kan du så småt mærke energien komme igen som efter rigtig søvn. 

Der er lavet masser af undersøgelser om meditation, som blandt andet viser at når vi 
mediterer kan vi ændre de aktive områder i hjernen. Det er en fantastisk befrielse at være 
”fri” for smerterne imens der mediteres. Fokus er simpelthen et andet sted. 

Her er et eksempel på en god meditation til at få overskud 
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 Spis 600 gram frugt og grønt 

Prøv at gøre det til en vane at få frugt eller grøntsager til alle måltider. Det optimale er 600 
gram om dagen, hvoraf de 100 gram kan udskiftes med et glas juice. 

 
Derfor virker det: 
Grøntsager er fyldt med fibre, som giver dig en langvarig mæthedsfølelse uden den 
døsighed, der følger med, når man overspiser. Det naturlige frugtsukker giver hurtig energi 
på en langt sundere måde end for eksempel kaffe eller hvidt sukker. 

Her er opskrifter på lækre vegetarretter, hvis du vil kaste dig ud i det! 
 

Desuden er grøntsager, bær og frugt med til at give dig en sund og god tarmflora, som kan 
give mere energi i sig selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slip bekymringerne 

De ting du ikke kan ændre på, må du slippe. 

Der lyder lettere end det er, men det virker. Når du opdager at du går med bekymrings 

tanker, så stop dine tanker, og beslut dig for at du i stedet vil begynde at tænke på en 

positiv ting. Det kan være: ”Jeg gør det gå gode jeg kan” – eller noget du synes passer 

godt til dig. 

 

Derfor virker det: 

Bekymringstanker fastholder en masse energi, på ting du ikke kan ændre. Hvis du kunne 

ændre på det du bekymrer dig om, er jeg sikker på, du allerede har forsøgt at gøre det. 

Jo mere du kan forholde dig til NUET desto bedre. For det er her du kan ændre ting. Her 

du har indflydelse. 

 
 
 

http://www.thebetteryou.dk/
https://www.dk-kogebogen.dk/soeg/navn.php?snavn=vegetar


 www.thebetteryou.dk - Mona Nyholm – Tlf: 6177 5057- Mail: be@thebetteryou.dk 

 Acceptér din situation 

Når smerterne er blevet af kronisk karakter, har du sikkert igen og igen forsøgt at få det 

bedre. Du har gjort ALT du kunne for at få det bedre. Men lige lidt hjalp det. 

Lidt som det med bekymringerne, nytter det ikke at bruge en masser energi på at være sur 

over at dit liv nu er fyldt med smerter. Det er som det er. 

Så beslut dig i stedet for at finde så mange positive ting i hverdagen som muligt. Det er 

den samme dag, uanset hvilket fokus du har. Så hvorfor ikke sætte fokus på alt det der 

dur, frem for alt det der ikke dur?... 

 

Derfor virker det: 

Positive tanker og følelser frigiver meget mere energi end negative følelser. Så jo mere du 

kan slippe, hvis ikke du kan ændre det, desto mere energi og overskud kan det give dig. 

 
 
 

God fornøjelse med at få mere energi ind i hverdagen…   
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