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Foto: Bax Lindhardt

Øvelse gør mester, siger ordsproget, men 
du skal turde være dårlig, før du kan gøre 
fremskridt og blive god. Her får du seks råd 
til, hvordan du bedst når dit mål.

Læs Chris klumme som denne gang sætter 
fokus på vores angst for fiasko.

siDe 4
Vores trang til at være per-
fekte gør det svært for os at 
få nye og bedre vaner. Vi skal 
turde at være dårlige, før vi bli-
ver gode - ellers giver vi op.
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Foto: Jacob Nielsen

CHris MaCDonalD
●● Født i Minnesota, USA, i 1973.
●● Uddannet Cand. Scient i human fysiolo-

gi ved Københavns Universitet og er grund-
lægger af koncepterne: Sundhed i Balance og 
Strong Body Strong Mind.

●● Chris MacDonald har de seneste 4 år 
været fast skribent på BT og PLUS.

●● Står også bag en række populære tv- 
programmer og serier på DR.

●● I PLUS får du Chris’ guider til at styrke dit 
liv fysisk og mentalt, hans klummer og ikke 
mindst brevkassen Spørg Chris.
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Vores trang til at være perfekte gør det 
svært for os at få nye og bedre vaner. Vi 
skal turde at være dårlige, før vi bliver 
gode - ellers giver vi op, advarer sund-
hedsekspert Chris MacDonald.

Angsten for at falde igennem og begå fejl er 
menneskelig, men det er nødvendigt styre 
den, siger sundhedsekspert og coach Chris 
MacDonald. For ellers risikerer vi som men-
nesker at gå i stå. Vi tør ikke udvikle os og 
prøve noget nyt, for hvad nu hvis vi viser os at 
være rystende ringe til det? I stedet bliver vi 
inden for den trygge zone. Og så går vi glip af 
mange muligheder for at få et bedre liv, siger 

Chris MacDonald.
“I den her tid er der f.eks. mange, som har 

et nytårsforsæt og vil gøre noget godt for sig 
selv i det nye år. Det kan være at begynde 
at løbe, at danse, bruge mere tid med fami-
lien, få bedre spisevaner. Men tit ender det i 
skuffelse, når fremskridtet ikke sker hurtigt. 
Vi forventer at være gode med det samme, 
og vi hader at være dårlige til noget. Og så 
giver vi måske op og får ikke skabt de nye, 
gode vaner,” siger han.

“Nye ting tager tid. Det har vi bare glemt, 
for vi husker i virkeligheden dårligere, end vi 
tror. Og vi har glemt, hvor hårdt vi har kæm-
pet for at kunne alt det, vi kan i dag,” tilføjer 

CHris MaCDonalD:
nul-fejls-kultur 
øDelægger 
nytårsforsættet
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han.

Chris MacDonald minder om, at for at blive 
god til noget nyt, skal man lære det først.Og 
kan man ikke acceptere en periode, hvor 
man synes, det er hårdt og svært, er der stor 
risiko for, at man aldrig kommer i gang.

“Eller man finder hurtigt en undskyldning 
for ikke at blive ved. Det kan føles smertefuldt 
ikke at være god,” siger Chris MacDonald.

Mere samarbejde
Det moderne samfund stiller store krav til den 
enkelte. Samtidig har vi skabt et samfund, 
hvor det er svært at få plads til at lære. Det 
er i mange sammenhænge vigtigere at vise, 
hvad man kan end at tage sig tid til at blive 
bedre. Særligt i selskab med andre har vi det 
svært med at vise, at der er noget, vi ikke er 
gode til.

“Vi har brug for at skabe nogle sammen-
hænge, hvor det er okay at lære og begå fejl, 
men vi er scared to death for at se dumme 
ud,” siger Chris MacDonald.

“Det er noget, den enkelte skal styre i sig 
selv. Men det er også et spørgsmål om sam-
arbejde. Der er vi ikke så gode,” tilføjer han.

Chris MacDonald fortæller om en ople-
velse, han havde blandt jægerne i Tanzania. 
Da byttet var nedlagt, skulle gruppen i en fart 

have det parteret og fordelt. Nogle af delta-
gerne var unge og havde ikke helt styr på-
teknikken.

“Men i stedet for at sætte dem fra bestil-
lingen viste andre dem, hvordan de kunne 
gøre det bedre. Det skete venligt og positivt 
og uden stort postyr. Der var et fælles ønske 
om, at alle skulle være gode, og derfor var 
der en mulighed for at begå fejl - og lære af 
dem og dermed at blive bedre. Vi har brug 
for den slags sikre zoner, hvor der er plads 
til at lære.”

Lær af børn
Spædbørn er helt fra fødslen sporet ind på 
at udforske verden og blive en del af den. Og 
vi kan lære af dem, siger Chris MacDonald.

“Vi har alle evnen til at fejle og blive ved. Vi 
havde den som spæd. Det lille barn kravler, 
før det omsider lykkes at gå. Og falder mange 
gange, før det lykkes at gå sikkert og derefter 
løbe. Men de bliver ved.”

”Det er sådan, de lærer. Og det ændrer sig 
ikke, selv om du nu er voksen. Hvis du bliver 
ved, bliver du bedre. Og pyt så med, at du 
måske ser stupid ud undervejs.”
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Øvelse gør mester, siger 
ordsproget, men du skal 
turde være dårlig, før du 

kan blive god. 

såDan gør Du 
freMskriDt 
og når Dit Mål

Øvelse gør mester

6
RÅD



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

7gør freMskriDt og nå Dit Mål
GiV DiG SeLV LOV tiL At VæRe 
DåRLiG
Ja, du er muligvis holdets ringeste 

bodypumper eller kickbokser. Og hvad så? 
Du gør i det mindste noget. Og hver gang 
bliver du en smule bedre, også selv om de 
andre er bedre end dig. Husk dig selv på, at 
det her er noget, du gør for dig selv, ikke for 
at være bedre end alle andre. Det kræver 
mod at turde at være dårlig, men det er også 
nødvendigt for at blive bedre. Den bedste på 
holdet har også været dårlig engang.

Sæt DiG et ReALiStiSK MåL
Hvis du f.eks. vil begynde at løbe og 
aldrig har gjort det før, skal dit mål 

næppe være at deltage i New York Mara-
thon inden for det næste halve år. For så vil 
det være svært for dig at begynde så lang-
somt, som det er nødvendigt, uden at opleve 
det som en fiasko. Det dur heller ikke, at du 
sætter dig for at lære at male og forventer at 
frembringe en Rembrandt efter et par måne-
der. Det øger risikoen for, at du holder helt 
op i skuffelse over dit resultat. Sæt dig mål, 
som du har en realistisk chance for at nå.

tjeK, OM Dit MåL eR KOn-
StRUKtiVt
Dit eget instinkt for at blive bedre 

kan både være din ven og din fjende. Det er 
det, der driver dig frem. Men det kan også 
drive dig for langt frem, hvis du aldrig bliver 
tilfreds med dit resultat. Du skal spørge dig 
selv, om det, du sætter dig for, er brugbart 
og konstruktivt. Det kan godt være, at du 
kan løbe et maraton om et år. Men vil det 
være gavnligt? Eller vil det tværtimod kræve 
så meget af dig og din omgangskreds, at det 
ikke er det værd? Det svar må du selv finde, 
men vil du gøre fremskridt for enhver pris, 
kan det blive farligt.

FinD OG GiV Støtte
Ingen kan holde ud at blive i læ-
ringszonen, hvis de ikke får en awful 

mængde støtte og opbakning. Derfor er 
det godt at finde nogle, som kan støtte dig, 
mens du øver dig i at blive bedre. Det kan 
være et hold, det kan være en god ven, eller 
du kan finde fora på internettet. Samtidig 
skal du tænke over, hvordan du selv er, og 
om du er konstruktiv. Hvis der er et men-

1.

2.

3.

4.



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

8 gør freMskriDt og nå Dit Mål
neske, som glad fortæller, hvordan hun lige 
har løbet fem kilometer, behøver du ikke 
at overtrumfe og fortælle, at du da lige har 
løbet ti kilometer. Lad være med at stjæle 
andres succesoplevelser ved at dele ud af 
dine egne trofæ-historier. Glæd dig i stedet 
over andres fortællinger, og bak dem op. 

MåL FReMSKRiDt MeD FORSiG-
tiGheD
Der findes en mængde fremragende 

apps og måder, som du kan holde styr på 
dine fremskridt på. Men du skal overveje, 
om det er brugbart og konstruktivt for dig at 
gøre det. For nogle er det en motivation at 
kunne måle, at de bliver bedre. For andre 
kan det tværtimod være med til at gøre dem 
alt for fokuserede på, at de ikke synes, de 
forbedrer sig hurtigt nok. Har du brug for at 

måle, om du bliver bedre? Eller skal du nyde 
øvelsen i sig selv i stedet for kun at have 
blikket stift rettet mod målet? Du skal finde 
det, der virker for dig.

BLiV VeD
Det tager lang tid at gøre noget til en 
vane. Det kræver mod at være dårlig. 

Husk dig selv på, at det er en succes, at du 
er kommet i gang. Kommer du til at springe 
f.eks. et træningspas over? Så er det en 
succes, at du ikke opgiver af den grund, 
men husker det næste træningspas. Bare 
bliv ved. Det er altid en succes at gøre noget 
godt for sig selv, uanset om man bliver ver-
densmester til det, eller man bliver ved med 
at være en glad amatør.

5.
6.
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angst for fiasko
Et af vores stærkeste instinkter er trangen 
til at gøre fremskridt. Dens skyggeside er 
angsten for fiasko, og den kan holde os til-
bage.

Jeg ville gerne kunne spille guitar. Faktisk 
købte jeg en guitar for et stykke tid siden, 
men den er gemt væk derhjemme, for jeg 
er bange for, at nogen skal spørge, om jeg 
vil spille for dem. Og så vil de opdage, at 
jeg ikke kan. 

Jeg har en skade på min højre hånds 
ringfinger, som gør det svært for mig at 

komme til at spille godt. Spørgsmålet 
er, om det i virkeligheden er det, der 

holder mig tilbage, eller om det 
bare er en undskyldning. Skal 
jeg lære at spille, skal jeg igen-
nem et langt forløb, hvor jeg 
spiller dårligt, og det orker jeg 

næsten ikke.
Sådan er det med alle former for 

læring: For at blive god til noget, skal 
man igennem en lang periode, hvor man 
er dårlig. It sucks! Og fordi det er så 
belastende at være dårlig til noget, kan 
det betyde, at du hurtigt opgiver f.eks. 

dit nytårsforsæt om at lære et nyt sprog 
eller gå til yoga. Angsten for fiasko bliver 
større end trangen til at gøre fremskridt.

Vores vilje til at forbedre os er koblet 
sammen med det stærkeste instinkt, vi 
har: overlevelsesinstinktet. Vi har som 
mennesker været tvunget til at gøre frem-
skridt, vi har det i vores gener i endnu hø-
jere grad end andre væsner. Vi er i mod-
sætning til dem i stand til at forestille os 
noget, som ikke er sket endnu, og stræbe 
efter det. 
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Problemet er, at vi også kan forestille os, 

hvordan det vil føles, hvis det mislykkes. 
Vores angst for fiasko, for ikke at gøre frem-
skridt, er enorm. Hvis du er gnaven, vil du på 
bunden af følelsen næsten altid opdage, at 
det er fordi, noget ikke er lykkedes.

Vi er nødt til at huske os selv på, at alt det, 
vi er gode til, var vi engang dårlige til. Selv 
om vi er dårlige nu, kan vi blive bedre. Det er 
et spørgsmål om at blive ved. Men det kræ-
ver, at du tager højde for dine følelser og ar-
bejder sammen med dem.

Jeg plejer at sammenligne det med en hest 
og en rytter. Rytteren er din hjerne, hesten 
dine følelser. Hvis hest og rytter ikke arbejder 
sammen, går det sjældent godt. Du skal ikke 
piske dig selv for de følelser, du har, selv om 
du er træt af dem. Du skal arbejde sammen 
med dem. Du skal berolige hesten, mens du 
tager tøjlerne og leder den i den rigtige ret-
ning.

Du er nødt til at kunne berolige dig selv og 
fortælle, at det ikke er verdens undergang at 
være dårlig til noget, selv om det næsten kan 

føles sådan. Det er nødvendigt at være dårlig 
til noget for at blive god. Du skal bare blive 
ved, så bliver du før eller siden bedre.

Samtidig skal du også sætte dig et reali-
stisk mål. Hvis jeg bruger superguitaristen 
Carlos Santana eller Eric Clapton som måle-
stok for, om jeg kan spille guitar, så vil jeg helt 
sikkert fejle. Mindre kan gøre det.

På et tidspunkt skal du fortælle dig selv, 
at nu er du god nok, for ellers kan du blive 
ved i én uendelighed. Hvis du har et mål om 
at kunne løbe fem kilometer, så skal du ikke 
for enhver pris sætte det op til ti kilometer og 
derefter til maraton og ironman, selv om din 
kollega gør det. Måske er det ikke det rigtige 
for dig. Trangen til at gøre fremskridt er utøj-
let lige så destruktiv som angsten for at fejle.

Stay strong, stay graceful!


