
Er du en af de 300.000 danskere 
som er ramt af stress?
Hvornår er man stressramt?

Hvordan kan man mærke at det er nu man skal tage sit stress alvorligt?
Er det først når man står i supermarkedet og hverken kan huske hvordan man kom derhen eller hvad man skulle 

købe? Eller er det først når man er nødt til at trække over i nødsporet på motorvejen for at tage sig af sin rystende 

krop, sit stødvise åndedræt og sveden der driver af en?

For de fleste mennesker er det faktisk først her de tager deres stress helt alvorligt.  Desværre - kan man sagtens 

tillade sig at sige. For før de ovennævnte eksempler på stressreaktioner, som er meget meget almindelige er der 

som oftest en lang periode op til, hvor de samme mennesker har haft, kort stødvis og stakåndet tale, eller er plaget 

af konflikter, med deres kære, eller oplever dårlig søvnkvalitet eller hovedpine eller andre smerter i kroppen eller 

sænket humør eller tristhed eller, manglende tålmodigheder overfor deres børn eller simpelthen oplevelser af bare 

ikke at være helt tilstede i situationer der virkelig betød noget.

Jeg har set så mange eksempler på det. Og jeg kan kun opfordre til at man tager sin stress alvorligt så tidligt som 

muligt. Lad nu være med at ignorere den der hjertebanken. Lad nu være med at overhøre den dårlige søvn. Lad nu 

være med alt for længe at sige, ”det er jo bare lige en periode jeg skal igennem det her….”

Tag stressen alvorligt. Tag afstanden der er opstået til dine kære alvorligt. Tag dine muskelspændinger og din 

utålmodighed/agressivitet alvorligt. Gør noget. Bare gør noget. Hvad som helst er jeg lige ved at sige…. Der er jo ikke 

nogen endegyldig opskrift, men tag det alvorligt. Alt afhængig af hvordan du har det, kan du enten begynde ved at 

bruge en af mine e-bøger ”Find Ro” eller ”Sov Godt” eller måske skulle du tage konsekvensen nu og gå i gang med 

vores stressforløb. Under alle omstændigheder, så er det godt givet ud at tage din stress alvorligt.

Når du begynder at arbejde med dit stress, opstår der for nogle menneske i løbet af processen en kort periode med 

sorg eller ærgrelse over den omsorg og opmærksomhed, du simpelthen ikke har givet dine kære og en sorg over den 

opmærksomhed og omsorg du ikke har givet dig selv. Den vrissen eller indelukkethed du måske har optrådt med på 

arbejdet eller hjemme. En sorg over ikke at have været tilstede og en forskrækkelse over hvor langt du har ladet dit 

stress skride frem før du tog affære.

Men det fantastiske er, at det er givtig proces og det er meget meget lærerigt også for den fremtidige karriere og 

privat at arbejde med dit stress.

Det tager ikke sålang tid, som man tror.
Vores erfaringer gennem mange år, viser os at med de rette redskaber, kan man komme langt, - længere end 

de fleste tror på nogle få sessioner. Det er stresskonsulentens opgave at processen er effektiv. Og det er 

også stresskonsulentens opgave at den stressede hurtigt får de første effektive redskaber og mærker at 

der er en positiv forandring i gang. Ud fra vores vurdering af effektiv indsats skal du have en kombination af 

stressreducerende redskaber og metoder til hvordan du i fremtiden hver dag, både kan være effektiv og powerfuld 

og samtidig forebygge fremtidig stress.
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