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Thur mann

samtidig klare å begynne med noe nytt. 
Derfor må du bestemme deg for hvor du 
kan spare tid og kreftene du trenger for å 
begynne med det nye du ønsker å gjøre. 

Er jeg forberedt på at jeg 
vil gå glipp av noe?
Du vil gå glipp av noe på bekostning av 
det nye du ønsker i livet ditt. Du må velge 
bort noe for å inne rom for endringen. 
Det kan også hende du må gjøre valg du 
ikke får støtte for av menneskene rundt 
deg. Det er da naturlig at du blir usikker, 
og at du vurderer om det du drømmer om 
ikke er realistisk for deg. Har du derimot 
forberedt deg på at dette kan komme til 
å skje, vil du tåle motstanden bedre ved 
at du minner deg selv på at du må gjøre 
valget for å komme i mål. 

Er jeg forberedt på å øve?
Å skape endring innebærer ofte å lære 
noe nytt. Det kan være frustrerende. 
Både fordi det går sakte og fordi du ikke 
mestrer det nye enda. I tillegg til å øve, 
må du samtidig legge av deg de gamle 
vanene. Du må være forberedt på at du 
ikke kommer til å lykkes med en gang. Å 
øve innebærer å feile, og det er en følelse 
de leste misliker. Men skal vi kunne 

A
lle drømmer vi om endring 
innimellom. Noen ganger små 
endringer, andre ganger trenger 

vi å gjøre større endringer for å ha det bra, 
eller for å passe på helsen. Utfordringen 
er å inne rom i en hektisk hverdag til å 
gjøre de tingene som er nødvendig for å 
nå målene du ønsker deg. Faktisk er den 
viktigste årsaken til at folk ikke lykkes 
med å realisere drømmene sine, at de 
ikke har ryddet plass til å gjøre noe nytt.

Følgende spørsmål vil hjelpe deg til å 
rydde plassen du trenger for å nå målet: 

Har jeg en plan for hva 
jeg skal gjøre mindre av?
Vi har begrenset med tid og krefter. 
Det betyr at ingen av oss har anledning 
til å fortsette med alt vi driver med, og 

         Noen 
ganger trenger 
vi å gjøre større 
endringer for å 
ha det bra.

endre oss, må vi lære oss å tåle nederlag. 
Det er en del av veien til mål. 

Er jeg konsentrert nok?
Vi mennesker er vanedyr. Når kroppen får 
forsette i gamle vaner, sparer du både tid 
og krefter. Mens når du skal lære nye ting 
må du konsentrere deg fordi du skal gjøre 
noe du ikke har gjort før. 
Du må rette all oppmerk-
somhet på endrings-
prosessen. Det er ofte 
lettest i starten, men blir 
vanskeligere etter hvert 
som du har blitt vant til 
å gjøre det nye. Da kan 
du bli ukonsentrert og 
skli tilbake til de gamle 
vanene og gi opp hele 
endringsprosessen. Det er derfor viktig 
at du forbereder deg på at du kommer 
til å skli tilbake, slik at du raskest mulig 
får hentet deg tilbake på rett kurs når det 
måtte skje. Heldigvis kan du gjøre det så 
mange ganger du måtte trenge til du har 
nådd målet ditt.

Når du kan svare ja på alle 
spørsmålene har du ryddet plassen du 
trenger for endringen du ønsker deg. 

Lykke til! 

Kamilleekspertene
Om kropp og sjel, liv og lyst!

PSY KO LO GEN 

Ka ren M. Kol li en Ny gaard er psy ko log og par te ra peut.  

Hun er også yogalæ rer, driver mind/body-senteret Zanti  

(Zanti.no) og ar bei der med or ga ni sa sjons   psy ko lo gi i be drif ter.

Rydd  
plass for  
endring
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