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Trening kan gi høyt stressnivå. Lær hvordan din 
mentale helse kan bli like veltrent som kroppen.
Tekst: Siv Eide   Foto: Bulls Press og produsentene

La hodet få slappe av
Hva slags trening som virker stressende er 
veldig individuelt, ifølge psykolog og yoga-
lærer Karen Kollien Nygaard. All trening 
kan ha negativ e!ekt dersom du føler det 
er noe du burde gjøre, kanskje fordi du har 
lest det i et magasin, men egentlig ikke 
liker det. Eller at du ikke behersker det og 
utsetter kroppen for skader. Kollien 
Nygaard mener det er viktig å "nne en 
treningsform som er lystbetont og gir 
energi.  

– All trening kan være avstressende, 
men du må jobbe i #ytsonen (#ow), ikke 
med makspuls. Noen er glad i en skikkelig 
utblåsning, men selv om det kan føles bra 
der og da, vil ikke nervesystemet bli avlas-
tet. Stressreduserende trening handler om 
å få roet ned nervesystemet og skru av 
omgivelsene, sier Nygaard som anbefaler 
mind-body-trening der pust og bevegelser 
harmonerer, som yoga, feldenkrais, thai chi 
og chi gong. Eller du kan avslutte en tø! 

økt med avspenning. Hvis du løper, sykler 
eller svømmer kan du prøve å avslutte med 
å telle til 300 for å «skru av» hjernen og 
komme i en meditativ #ytsone. 

Velg riktig yoga
At yoga kan virke avstressende hører vi 
o$e, men ifølge Karen Kollien Nygaard kan 
noen yogaformer ha motsatt e!ekt. 

– Hvis du gjør yoga for å komme inn i 
bestemte stillinger, kan det virke like stres-
sende som alt annet. Yoga skal være pre-
stasjonsfritt, ha fokus på her og nå, og 
pusten må være sentral. Det er et selv-
utviklings verktøy. Hva sidekvinnen gjør er 
uvesentlig. 

Nygaard er spesielt skeptisk til den 
dynamiske ashtanga vinyasa-yogaen som 
har høye prestasjonskrav og stort fokus på 
fremdri$ og hyppighet. Det anbefales for 
eksempel å trene seks dager i uken. Det er 
verken forenlig med å være mamma eller 
yrkesaktiv, sier hun.

Blir du stresset
av å trene?

KROPP: SUNN OG STERK



 Karen Kollien Nygaard, psykolog og yogalærer

«Du må jobbe i !ytsonen, 
                 ikke med makspuls.»

Vær realistisk
Mange starter med for høye forventninger 
og mister motet når disse ikke innfris. Det 
kan bli en stressfaktor, særlig hvis du har 
betalt dyrt medlemskap på treningssenter 
og bundet deg for et år.

– Ha en positiv plan og tenk et skritt om 
gangen, anbefaler Lene Fjellheim, partner 
i CoachTeam as House of Leadership. Hun 
jobber mye med motivasjon.

Hvor realistisk er det egentlig at du skal 
trene tre til "re ganger i uken? Hvor perfekt 
kropp er du egentlig ute etter? Gå sammen 
med andre om en treningsform du synes 
er gøy, for eksempel dans, og forplikt deg 
til denne avtalen. Ikke vær for ambisiøs. 
Selv pisking og selvpining kan til slutt gjøre 
deg syk. 

Unngå press
Tidligere ble prestasjonstrening som Birken, 
Holmenkollstafetten og maraton ansett som 
ekstremt. I dag er det utbredt, men kan virke 
svært stressende og føre til hjerteinfarkt og 
dødsfall dersom du presser kroppen mer enn 
den tåler. På mange arbeidsplasser er det inn-
ført gruppetrening før konkurransen. De som 
ikke blir med kan falle utenfor. 
   Spør deg selv av hvilke grunn du trener. Er 
det indre motivasjon eller gruppepress? Det 
er viktig at du de"nerer dine egne behov, 
understreker Karen Kollien Nygaard som i 
mange år var instruktør på SATS. 

Unngå dårlig samvittighet
I stedet for å bli stresset fordi du ikke rekker 
å gå på treningssenter, bør du huske på at en 

● Unngå å jogge i trafik-
   kerte områder hvis det 
   gjør deg stresset. Velg 
   park, skog eller trede-
   mølle.   
● Ikke tren sent på 
   kvelden, det kan gå ut      
   over søvnen. 
● Unngå trening på 
   treningssenter dersom    
   du misliker musikken.  
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Pulver med høyt 
innhold av 
antioksidanter fra 
rødbeter og 
brokkoli skal 
hjelpe deg å takle 
stress og holde 
energinivået oppe 
(kr 350, Pukka). 
 

Urtete med 
kamille og 
fennikel virker 
beroligende etter 
treningsøkten 
(kr 60, Pukka). 
 

Ultra-nærende 
tørrolje gir spa-
følelse på badet 
(kr 550, 
Carita). 
 
 

Et varmt, avslap-
pende bad med 
roseolje som skal 
dempe stress 
(kr 355, REN). 

 
 

Gi deg selv en 
avstressende 
massasje med 
kun naturlige 
ingredienser 
(kr 600, Decléor). 
 

 
 

«Selvbebreidelse 
   fører ikke noe sted.» 

Unn deg litt 
nytelse. Dusjgelé 
eller skumbad 
med timian, 
basilikum og 
sandeltre (kr 300, 
Decléor).

Økoluksus for 
slitne kropper. 
Bodybalmen fra 
Rudolp Care er fri 
for tilsetningsstof-
fer og  masseres 
på ømme steder 
etter dusjen 
(kr 730).

Parabenfri 
massasjeolje som 
skal ha god 
effekt på stress-
soner (Decléor, 
kr 625). 

                                                                         Lene Fjellheim, coach

kjapp, e!ektiv økt på 15–20 minutter er tilstrekkelig og gir 
motivasjon til mer trening. Forskning viser at kontinuitet med 
mange små økter i løpet av uka er langt bedre enn en lang økt 
som sliter systemet. Da restitueres kroppen lettere. Samtidig 
bør du heller ikke ha dårlig samvittighet dersom du føler at 
treningen stjeler mye tid. 

– Du gjør valg her i livet. Dersom du dropper 
frokosten med barna for å trene om morgenen 
eller prioriterer kveldstrening foran kjærestetid, 
må du leve med det valget. Selvbebreidelse fører 
ikke noe sted, sier Fjellheim. På samme måte 
understreker hun at ikke å trene også er et valg 
vi tar. 

Ikke diskvalifiser deg selv
Mange småbarnsmødre sliter med å "nne tid og 
energi til å trene, men glemmer at de faktisk er i 
aktivitet døgnet rundt. Foreldre med skritteller 
kan oppdage at de går 20 000 skritt om dagen, i 
motsetning til en som sitter stille på kontor og 
bare kommer opp i 10 000 skritt.

Ifølge coach Lene Fjellheim er det viktig å kva-
li"sere all type aktivitet som trening, fra barnepass 
til husarbeid og fysisk jobb. 

En hotellkjede slet med høyt sykefravær blant 
stuepikene. De gjorde små endringer i arbeids-
rutinene til disse damene og la inn trening i alle 
de faste bevegelsene. Når de vasket doene og 
bøyde seg ned, gjorde de knebøy og "kk trent 
rumpe og lår. Når de redde opp sengene, strammet 
de armmusklene og "kk trent overarmene. Selv 
om dette bare var ørsmå justeringer, førte bevisst-
heten om at de "kk trent i arbeidstiden, til at kvin-
nene "kk bedre samvittighet, ble mindre stresset 
og sykefraværet gikk ned. 

Tenk på belønningen
– For de #este er resultatet av treningen mer 
attraktivt enn selve treningen, ifølge Lene Fjellheim. 

– Vi liker tanken på god samvittighet, dusjen etter treningen 
og godfølelsen i kroppen. Det er bilder som får fram glede. 
Kanskje har du helt konkrete mål, som at du vil holde følge 
med tenåringsgutten eller orke søndagstur med ungene. Tenk 
på disse bildene underveis. Det skaper motivasjon, og gjør 
det lettere gå mot målet enn hvis du tenker at treningen er 
pes og ork. 

AROMATERAPI
Massasje med eteriske 
oljer skal virke bero-
ligende. Lavendel er 
spesielt avstressende. 
(kr 750 kr/60 min, 
lookatme.no). 

MUSKEL-
MASSASJE
Har du ømme og stive 
muskler? Da skal 
dyptgående kropps-
massasje hjelpe. Hos 
Sarahkkasbeauty i 
Oslo forenes moderne 
økologisk skjønnhets-
pleie med samisk 
tradisjon (kr 850 
kr/60 min., 
sarahkkas-beauty.com). 
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