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Har du svært ved at bryde dine vaner? Få 
gode råd til, hvordan du kan træne din vilje-
styrke med tre vigtige spørgsmål: vil jeg, bør 
jeg og kan jeg?

Læs Chris’ klumme, som denne gang hand-
ler om, at tvinge sig selv og blive glad.

SIDE 4
Din hjerne og krop har svært 
ved ikke at lade sig friste, men 
din viljestyrke kan trænes.

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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DIN HJERNE ER 
PROGRAMMERET TIL 
AT LADE SIG FRISTE
Krop og hjerne arbejder benhårdt imod dig, når du ønsker at leve sundere.  
Tilmed har vi aldrig været omgivet af flere fristelser end nu. Heldigvis kan viljestyr-
ke trænes, siger sundhedsekspert Chris MacDonald.

Susanne Sayers i samarbejde med Chris 
MacDonald

Hvad har du mest lyst til lige nu? At spise? 
Sove? Tjekke din Facebook? Sex? I så fald 
er du ikke alene. 

Faktisk viser flere undersøgelser, at vi nær-
mest konstant har trang til et eller andet, især 
at spise og sove. De samme undersøgelser 
viser også, at vi bukker under for trangen i en 
stor stil. Vi er slet ikke skabt til at modstå fri-
stelser, og derfor er vi nødt til at træne vores 
vilje, hvis vi vil leve sundt, siger sundheds-
ekspert Chris MacDonald.

“Vores biologi er udviklet til at give os de 
bedste chancer for at overleve i et miljø, hvor 
der er mangel på mad, og hvor det er nød-
vendigt at bevæge sig hele tiden. Men vi har 
skabt et miljø, hvor der er alt for mange kalo-
rier, og hvor man ikke behøver at bevæge sig 
ret meget. Krop og hjerne arbejder benhårdt 
imod os, når vi vil leve sundere i sådan et 
miljø, for vi er designet til noget andet,” siger 
Chris MacDonald.

Træn viljestyrken
Evnen til at modstå fristelser og til at tage 
sig sammen og gøre noget, som man ikke 
har lyst til, er ikke lige stor hos alle. Det ser i 
nogen grad ud til at være genetisk betinget,  
siger Chris MacDonald.

“Nogle er så at sige født med en større 
viljestyrke end andre, men den gode ny-
hed er, at alle kan træne den og gøre 
den stærkere, og vi bliver vi nødt til at 
træne os selv til at vælge imod vores in-
stinkt og lyst,” siger Chris MacDonald. 

Viljestyrken bliver lige som en muskel stær-
kere af, at du bruger den, så derfor vil du op-
leve, at du bliver bedre til at foretage sunde 
valg ved simpelthen at gøre det til en vane.

Men det er bloody hard work, erkender 
Chris MacDonald.

“Dels er vores biologi imod os. Dels er der 
i vores samfund så mange fristelser, som 
mennesket aldrig tidligere har været udsat 
for, så vi er på alle måder i en svær situation.”

Søvnmangel er gift
Mennesket har gennem langt størstedelen af 
vores udviklingshistorie overlevet på at ad-
lyde kroppens trang til at spise, sove og have 
sex, når som helst det overhovedet kunne 
lade sig gøre. 

Meget tyder ifølge hjerneforskere på, at vo-
res viljestyrke - i hvert fald når det handler om 
at modstå fristelser - til gengæld er af nyere 
dato rent udviklingsmæssigt. Den er altså ikke 
så veludviklet og derfor ikke så stærk som 
vores trang til at give efter for fristelserne. 

Derfor kan den også nedbrydes, og det sker 
især, når vi er trætte eller stressede.

“Alle kender formentlig situationen, hvor 
det føles umuligt at tage sig sammen til at 
dyrke motion eller til at modstå trangen til at 
vælte sig i kage, fordi man er alt for træt eller 
udmattet efter job,” siger Chris MacDonald.

“I en tysk undersøgelse kunne forskerne 
se, at trangen til at sove næst efter trangen 
til at spise var den hyppigste, også selv om 
folk blev spurgt midt på dagen. Det siger for-
mentlig noget om, at vi generelt sover for lidt. 
Søvnmangel og stress er gift for viljestyrken. 
Så du kan ikke nøjes med at træne den ved 
at bruge den, du skal også passe på den ved 
at sørge for at være udhvilet og prøve at hol-
de dit stressniveau nede.”

DET FRISTES VI AF:
 ● I en stor tysk undersøgelse blev 205 voksne igennem en uge adskillige gange 

om dagen spurgt, om de følte trang til bl.a. mad, drikke, sex, rygning og søvn lige 
nu eller havde gjort det inden for den seneste halve time.

 ● I 75 pct. af tilfældene var svaret et ja. 
 ● Hyppigste trang var at spise, efterfulgt af søvn, at drikke ikke-alkoholiske 

drikke, at tjekke medier som Facebook og se tv, at slappe af og social kontakt. 
Sex, rygning og alkohol kom længere nede på listen. 

 ● Undersøgelsen viste også, at langt de fleste arbejdede, også når de ikke 
havde lyst, og relativt let kunne modstå trangen til f.eks. sex og søvn. Derimod 
var det svært at modstå trangen til mad og at sætte sig foran en skærm. 
 
Kilde: Self control in everyday life, Hofmann, Vohs, Baumeister.
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TRÆN DIN  
VILJESTYRKE

Vanen er din bedste ven, når du skal gøre 
noget, som du ved du bør gøre, men egentlig 
ikke orker. Det er til gengæld en helt anden 
strategi, du skal bruge, når du føler dig fristet 
til noget, som du burde lade være med.

Tre vigtige spørgsmål
Når du skal gøre noget for dig selv, er der tre 
vigtige spørgsmål, du skal stille dig selv: 
 
Vil jeg? 
Bør jeg? 
Kan jeg?  

Det gælder både, når det handler om kost, 
motion og søvn og de andre ting, som sør-
ger for, at din krop og din psyke har det 
godt. Alt efter hvad du svarer, er der for-
skellige strategier for, hvordan du bedst gri-
ber situationen an og træner din vilje. Ne-
denfor kommer jeg ind på dem hver især. 

JEG VIL, JEG BØR, JEG KAN 
Er svaret på alle tre spørgsmål et rungende 
ja, er der ingen ko på isen. Det er bare om 
at komme i gang, og den form for gøremål 
har det med at holde os rigtig glade under-
vejs. Motivationen er i top, vi har både ly-
sten og evnerne, og vi ved, at vi gør noget, 
som er godt for os. What’s not two like?  
 
Heldigvis oplever de fleste af os, at vores dag 
er fyldt med aktiviteter, som vi både har lyst 
til, som er gode for os, og som vi også evner 
at gøre. Det er vigtigt at finde den type akti-
viteter, for fornemmelsen af succes er med til 
at træne vores vilje. Viljen bliver svækket, når 
vi er stressede og udkørte og ikke tror på os 
selv. Men når vi har succes med noget, som 
er godt for os, og som vi kan lide, får vi mere 
overskud og mere tro på os selv.
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JEG VIL, JEG BØR - JEG KAN IKKE
Nogle gange oplever du, at du både vil og bør 
gøre noget, men ikke kan. Måske overstiger 
opgaven dine kræfter, måske er det noget 
nyt for dig, som du ikke ved, hvordan du skal 
overkomme. Det kan godt være, at du har lyst 
til at løbe et halvmaraton, og også tænker, at 
du bør gøre det - men at du ikke ved, hvordan 
du skal gøre det. Også her er din motivation 
fin, det er dine kompetencer, som mangler.

 
Her er det vigtigt, at du justerer dine mål 
og dine forventninger til, hvad du fak-
tisk har mulighed for. Og så skal du træne 
dine evner, opsøge viden og måske bede 
om hjælp, indtil du også kan sige ‘ja, jeg 
kan’. Det kan være svært, når motivatio-
nen er god nok, men når man samtidig sy-
nes, man ikke magter det. Bliv ved, selv om 
det er let at tabe modet - på et tidspunkt 

passer både motivation og kompetencer. 

Det kan godt være, at du ikke kan cykle 50 
kilometer, men så kan du måske begynde 
med at cykle fem kilometer ad gangen. El-
ler at du ikke kan løbe 10 kilometer eller 
svømme en kilometer, selv om du gerne vil. 
Men du kan godt gå 10 kilometer og efter-
hånden løbe ind imellem og til sidst måske 
løbe hele vejen. Og du kan nok svømme en 
bane eller to og efterhånden træne dig op. 

Sæt nogle mål undervejs, som det er lettere 
at sige ‘ja, jeg kan’ til. Succes gør dig glad, og 
overskud gør det lettere at bruge viljestyrken. 
Og så kan det godt være, at du undervejs op-
dager, at dit oprindelige mål var for ambitiøst. 
Det er ok. Lad være at føle det som en fiasko, 
hvis det går langsommere, end du håbede.  
Alle er forskellige, og det er forskelligt, hvad 
vi kan overkomme.

JEG VIL IKKE - JEG BØR, JEG KAN
Det er her, du virkelig skal begynde at arbejde 
med din viljestyrke. Det er situationer, hvor du 
udmærket godt ved, hvad du burde, og du ved 
også, at du kan. Men du har overhovedet ikke 
lyst. Det er de situationer, hvor vinden hyler, 
regnen vælter ned, og du er træt og virkelig, 
virkelig ikke gider at cykle den tur i skoven, 
som ellers står i din kalender. Eller tage hen i 
fitnesscentret. Eller luge haven, få ordnet den 
rengøring, eller hvad der lige nu i situationen 
føles uoverskueligt træls at skulle i gang med.  

Her er vanen din allerbedste ven. Den og 
så en erkendelse af, at nogle ting bare ikke 
er til forhandling. Hvis du skal trives, skal 
du bevæge dig og spise sundt og sove til-
strækkeligt. Det kan godt være, at du ikke 
har lyst, men det er ikke til forhandling, det 
er din biologis minimumskrav til din ind-
sats, hvis kroppen skal hjælpe dig med at 
du holder dig sund, glad og kvik i hovedet 
og i øvrigt er et rart menneske at omgås. 

Altså: Nogle ting er ikke til forhandling. Accepter 
det, og sæt tid af til dem. Gør dem regelmæs-
sigt. Når noget bliver en vane, bliver det også 
lettere at holde fast i, selv om man ikke gider. 

Den gode nyhed er, at du føler dig amazing 
bagefter. Også derfor er vanen god - den læ-
rer dig, at der vanker en belønning, når du har 
gjort det, som du bør og kan, men ikke gider. 

Det kan være meget effektivt også at alliere 
sig med andre, så man kan holde hinanden 
op på beslutningen om at dyrke motion re-
gelmæssigt. Det er sværere at finde på und-
skyldninger for sig selv, når andre regner 
med dig.
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FÅ SØVN NOK
Jeg skriver det stort set hver eneste gang, 
men det er et af de vigtigste sundhedsråd 
overhovedet. Hvis du er nedkørt og udmat-
tet, lider din viljestyrke. Hvis du er stresset, 
lider din viljestyrke. Søvn hjælper dig til at 
have overskud, og uden overskud er det 
virkelig svært at tvinge sig selv eller føle sig 
motiveret.

JEG VIL, JEG KAN - JEG BØR IKKE
Og her er vi så fremme ved den svæ-
reste af dem alle, og den, som kræver 
mest selvkontrol: Situationen, hvor du 
ikke skal tvinge dig selv til at gøre no-
get - men tvinge dig selv til at lade være. 

Aldrig har der været så mange usunde fristel-
ser i et samfund som i vores. Det kræver næ-
sten overmenneskelig viljestyrke at lade være 
med at gøre noget, som man har lyst til, men 
som man ikke bør gøre: at spise usundt, drik-
ke for meget, ryge, tage bilen i stedet for cyk-
len - alt det, som i situationen føles godt, men 
som vi godt ved, at vi skulle lade være med. 

Det er svært nok at opbygge gode vaner, det 
er langt sværere at nedbryde dårlige. Overalt 
er vi omgivet af ting, som frister os til at spise 
usundt og opføre os usundt og bruge kostbar 
tid foran en skærm i stedet for på aktiviteter, 
som ville gøre noget positivt for vores trivsel. 
Det vigtigste her er, at du prøver at beskytte 

dig selv så godt som muligt. Fjern fristel-
serne fra dine omgivelser så meget, som 
du overhovedet kan. Lad være med at have 
slik eller kager eller alkohol i huset, hvis du 
ved, at du så bliver fristet af det. Stil bilen 
langt fra hjemmet, hvis du ved, at du ellers 
bliver fristet til at bruge den selv til småture.  

Det kan virke absurd med den slags foran-
staltninger, men hele din biologi er indrettet 
på at skrige JA! til fristelser. Den menneske-
lige krop og hjerne har haft hundredtusin-
der af år til at udvikle sig i, og i mere end 99 
pct. af tiden har der været mangel på mad, 
og det har været nødvendigt at bevæge sig 
konstant. Det er du indrettet til - ikke til over-
flod af afhængighedsskabende og usunde 
fødevarer og muligheder for at sidde stille.  

Og derfor er du nødt til at hjælpe dig selv og 
overrule din biologi ved at indrette dine om-
givelser til, at du bliver fristet mindst muligt til 
alt det, du har lyst til, men som ikke er sundt 
for dig.

MEDITER 
Derudover træner du din viljestyrke ved at 
meditere. Bare 10-15 minutter hver dag, hvor 
du fokuserer på åndedrættet, er en rigtig god 
øvelse for din hjerne. Når du mediterer, har 
tankerne en tendens til at vandre. Når du 
hele tiden tvinger dem tilbage til kun at foku-
sere på åndedrættet, træner du din viljestyr-
ke og din kontrol. Nogle mennesker synes, 
det er meget frustrerende. Jeg er en af dem. 
Det er formentlig os, der har allermest brug 
for meditation.

TILGIV DIG SELV
Vi fejler alle. Nogle gange får vi ikke gjort det, 
vi burde. Nogle gange gør vi det, vi ikke bur-
de. Det er menneskeligt, vi er ‘just human’. 
Tilgiv dig selv, og lad det ikke holde dig til-
bage og få dig til at miste troen på dig selv 
og din vilje.
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CH
RIS

’ K
LU

MM
E TVING 

DIG SELV 
- OG BLIV 

GLAD
Jeg kender det alt for godt 
selv: Jeg kommer træt 
hjem, vejret er awful, og 
der er en masse, jeg meget 
hellere vil end ud at løbe el-
ler cykle en tur, f.eks. vil jeg 

meget hellere falde omkuld 
på sofaen. 

Det er især slemt om vinteren, for 
jeg er elendig til mørke og kulde. 
Der er virkelig dage, hvor jeg hader 
tanken om at skulle motionere. Og 
nej, jeg kan heller ikke altid sige, 
at jeg nyder det, mens jeg gør det. 
Nogle gange er det forbandet hårdt.

Men jeg tvinger mig selv til at gøre 
det. Min far lærte mig, at nogle ting 
bare ikke er til forhandling: “Son, 
nogle gange er der ting i livet, som 
du er nødt til at gøre, selv om du 
ikke har lyst. Jeg tror, at nu er en 
af de gange,” og så blev jeg ellers 
sat til et eller andet, jeg ikke brød 
mig om, men som var nødvendigt 
- hvad enten det nu var at slå græs-
set eller lave mine lektier.

Det gode er, at der venter en belønning, når 
man er færdig. Der er en enorm tilfredsstillel-
se ved at have gennemført noget, som man 
godt vidste, at man burde gøre, men egent-
lig ikke havde lyst til. Det gælder også, når vi 
motionerer. Vi får det godt med os selv, når 
vi får gjort de ting, som ikke er til forhandling, 
også selv om - eller måske fordi - det føltes 
svært, mens vi gjorde det.

Men selv om jeg ved, at jeg får det rigtig godt 
bagefter, er der alligevel dage, hvor jeg virke-
lig skal tvinge mig selv, og derfor har jeg også 
sørget for at gøre motion til en af de ting på 
min liste, som ikke er til forhandling og plottet 
det ind i min kalender. Regelmæssighed er 
god træning for viljestyrken - den bliver lige 
som muskler stærkere af at blive brugt.

Jeg prøver også at hælde noget motivation 
i de ting, som jeg er nødt til at gøre. Det er 
lettere, når man er motiveret, så hvis jeg kan 
finde noget at glæde mig til eller glæde mig 

over ved det, jeg skal i gang med, er det let-
tere at tage sig sammen. Det kan f.eks. være, 
at jeg ved, hvor godt noget er for mig eller ny-
delsen ved at komme ud og se naturen, mens 
jeg dyrker motion. Så kan det godt være, 
at det er hårdt at løbe, men der er også en 
glæde ved det, som gør det lettere. Foruden 
den belønning som jeg ved venter, når jeg er 
færdig og føler mig godt tilpas med mig selv.

Jeg er desværre lige så tilbøjelig til at blive 
fristet af usunde valg som andre. Slik, kager, 
tid foran skærmen - jeg ved, at jeg ikke bur-
de, men det er svært at sige nej. Nogle gange 
er det VIRKELIG svært at sige nej.

Og så er det, at man er nødt til at tilgive sig 
selv. Vi har indrettet et samfund, hvor det 
er meget sværere at træffe sunde valg end 
usunde, så selv om du virkelig træner din 
viljestyrke, vil der være situationer, hvor det 
ikke er nok. Men med træning bliver det ef-
terhånden alligevel lettere.
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14 TRÆN DIN VILJESTYRKE

PLUS’ sundhedscoach Chris 
MacDonald guider dig hver
14. dag til et sundere liv 
– fysisk og psykisk

BLIV SUND MED CHRIS

Chris skriver 
blandt andet 
om:

Skal vi leve som 
i stenalderen?

Brug dine 
dårlige undskyld-
ninger til noget 
godt

Sådan kommer 
du af med 
stressen

Sådan holder 
du fast i dine nye 
gode vaner.

Du kan desuden 
læse Chris' brevkasse 
online på bt.dk og 
stille spørgsmål selv.


