
konstatere,atsådanerdetnuengang,
selvommavenbegynderathænge.
Måskeslårmandethenmed,atdetnu
engangertidenstand,ellersigertilsig
selv:»Såslemterdethellerikke.«

Endeligerderetvistpresfraomgi-
velserne,somhardetmedatfastholde
osivoresvanemønstre.Viudfylder
roller,somandreforventer,ognårvi
gørnogetandet,endviplejer,vilvores
omgivelsertit–bevidstellerubevidst
–forsøgeatbevarestatusquo.

Nårmanprøvernogetnytpåjob-
bet,ogdetikkegår,såsigerkolle-
gerne:»Nå,detgikikke.Nej,éterteori,
nogetandeterpraksis.«Ellerpartne-
ren,derhøjlydtbrokkersigover»ka-
ninføden«,nårægtefællenforsøgerat
indføresunderemadvanerderhjem-
me.

»Brydvanen–ognådinemål«eren
tankevækkendegennemgangafdeva-

ner,derstyrervoresliv.Iendirekte
tonespidderTorbenWiese»sådan-ple-
jer-vi-at-gøre«tankegangenogopfor-
drerlæsernetilselvatbrydevanerne–
ellersomminimumspørgesigselv,
omensvanererværdifuldeellerbe-
grænsendeiforholdtildemålog
projekter,manharforsitliv.

Bogenslutterafmedadskilligeprak-
tiskeøvelseri,hvordanmanbliver
bedretilatbrydevaner,mangernevil
afmed.Forsomkinesernesigerom
vanenskraft:

»Vanerstartersomettyndtspindel-
væv,mendeblivertilettykttov,som
binderdigpåhænderogfødder,hvis
ikkedupasserpå.«

chr@berlingske.dk

»Brydvanen–ognådinemål«,afTor-
benWiese.Pris199kroner,Jyllands-
Postensforlag,erudkommet.

Sådanbryder
dudinevaner
■Hvadvilduegentlig?Findudaf,
hvadditmåler,oghvadduopnårved
atindfridet.

■Lægengrundigplanfor,hvordan
dunårmålet.Hvadskaldertil?Ogstil
gerneenkonkrettidshorisontop,så
duheletidenharnogetatholdedig
selvoppå.

■Advarselslamper.Væropmærksom
på,omdulangsomtervedatglideaf
ogudskydedebeslutninger,derskal
til,foratnåmålet.

■Lavdelmål,hvordubådekan
belønnedigselvogindføresanktio-
neraltefterresultatet.

■Involverdinpartnerellervenneri
dineomlægningerafvaner.Beddem
omatstøttedig.

Øvelseiat
brydevaner

KLIP

Hvaderenvane?

1.0vaneri8timer
Bestemdigforikkeatgøre,somdu
plejer.Gøristedetaltdetmodsatte.
Såhvisduf.eks.altidtagerærenpå
jobbet,såprøvatladeværeoggivan-
dreden.Måleteratse,omnogetan-
detvirkerbedre,enddet,dugørnu.

2.Vanebryder
Nårvihargjortenindsats,vilvigerne
bemærkes.Foratregistrereogfejre,
nårénbrydervanenognårstørremål,
kanIindføreenfysiskting,dermarke-
rer,atherersketnogetandet,endder
plejer.Vælgenting,dersymboliserer
en»vanebryder«.Måleteratgørevane-
bruddetsynligtforalleogmotivere.

Kilde:TorbenWiese,Habitmanager

■Envaneerenubevidsthandling,
dergentagesoverlangtid.Denudfø-
respåenbestemtmådeoguden
egentligplanlægning.Selvomhand-
lingenerubevidst,kanvigodtvære
bedvidsteomvisseafvoresvaner.
Menidetøjeblik,handlingenudfø-
res,erdenikkeplanlagt,ogvitræffer
ikkeenbeslutningom,atnugørjeg
sådanogsådan.

Kilde:TorbenWiese,firmaetHabit-
manager

Så mange danskere
har eller har haft
et nytårsforsæt.

Men kun godt en
fjerdedel svarer, at de

kan overholde det.

Kilde: Torben Wiese,
www.habitmanager.com

Relationer
Relationer

Gørnogetheltandet,
endduplejer,lyder
opfordringenfraTorben
Wiese,forfatterenbag
ennybogomat
brydemedvanerne.
Foto:LindaHenriksen
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Vendvanernepåhovedet AfChristianNørr

Hardutænktover,hvorfordualtidstår
op20minuttertidligereenddinmand.
Hvorfordubørstertænderpåsamme
mådehvergang.Hvorforfamilienhar
fastepladservedmorgenbordet.Hvor-
fordudrikkerkaffeogikketepå
arbejdet.Smilertilchefenogblotnik-
kertilsekretæren.

Oghvadmedturenisvømmehal,
hvorforaltidenmandag?Oghvorfor
erdetaltidonsdagoglørdagaften,at
ægtemandenkiggerkælentpådigog
siger:»Veddu,hvilkendagdeter,
skat...«

Dethandleraltsammenomvaner.
Vikannemligikkeleveuden.Dehjæl-
perosmedatholderedeientravl
hverdag,hvorderernokafandrevalg,
dertrængersigpå.

Menmåskeerdettidtiletgrundigt
serviceeftersynafvoresvaner.For
mangevanerogautomatreaktionerbe-
grænserosiatnådet,vivirkeliggerne
vil.Deterbudskabetiennybogmed
densigendetitel:»Brydvanen–ognå
dinemål«.

Mandenbag,forfatterogkonsulent
TorbenWiese,forklarer,atdetsærligt

gælderientid,
hankalder»uvis-
hedensårhund-
rede«,hvorintet
længereergivetel-
lertilatregne100
procentmed.

»Tingeneæn-
drersighurtigere
oghurtigere,ogvi
haroplevelsenaf
athavetravltsom

aldrigfør.Menoverforforandringerne
stårvanerne.Deerfundamentalei
voresdagligdagogstyrervoreslivpå
godtogondt.«

Dennyesteundersøgelseoverdan-
skernesvanerbekræfterudlægningen.
AnalyseinstituttetGfKharspurgt
1.300danskereomderesvaner,og
konklusionenerklar:Viernoglerig-
tige»vanedyr«.

9udaf10adspurgtesvarersåledes,
atdeharetfastmønsterforderes
morgentoilette.80procentharetfast
mønsterfor,hvordesidderogserTV.
Stortsetsammeandelharenfast
rutineforhvor,hvornårogmedhvem,
despiserfrokost.

Mens86procentsvarer:»atdealtid
ellernæstenaltidfalderisøvnisamme
stilling«.Dertilkommerallevorestan-
ke-ogfølelsesmæssigevanemønstre.

MENHVORFORSKALviændrepå
noget,dervirker?

»Hvisikkeviforandrernoget,der
virker,kommerforandringerneførst,
nårdetikkelængerevirker.Nårviikke
gårigangmedforandringen,førvier
nødttildet,erdetoftefordi,vihåber,
atdet,vigør,ersågodt,somdetkan
være.Vitror,omgivelsernesbehov,
kravogforventningerblivervedmed
atværedesamme.Detgørdesjæl-
dent,«sigerTorbenWiese.

Så»plejer«leveribedstevelgående.
Mangemenneskerforetagerførstæn-
dringerideresliv,nårdeertvungettil
det,ellerandregørdetfordem.Eksem-
plerneertalrige:

Dusmiler,fordinogensmilertildig.
Duprøveratfåstyrpådinøkonomi,
nårbankenharspærretdinkonto.I
begynderiparterapi,fordiIbeggetaler
omskilsmisse.Duholderopmedat
ryge,fordilægenkonstaterer,atduhar
lungekræft.Durøreririsengrøden,når
denerbrændtpå.Dusigertildigselv:
Nuskallivetnydes,fordiduergammel

ogved,atduikkeharlangtidigen.
Etgammeltindianskordsprogsiger:

»Hvisdinhesterdød,såståaf...«I
stedetforatslåautomatpilotentil,bør
man,ifølgeTorbenWiese,heletiden
stillesigselvnyemålogvurdere,om
ensnuværendevanererværdifulde
ellerbegrænsendeiforholdtilmålet.

»Mangemenneskerbliverfastholdt
iomgivelsernesindgroedeopfattelser
af,hvad»man«gørogfårderforikke
ændretvaner.Dekommernemttilat
endemedenindstilling,dergiveran-
dreskyldenforderesmanglendesuc-
cesellertilfredshed:»Detersamfun-
detsskyld,mineforældresskyld,min
konesskyld,minledersskyld«sigerde.
Dereslivsmottobliver:Hvisbarejeg
havde...«

Hvordanændrervisåvoresindgroede
vaner?

ITorbenWiesesoptikhandlerdet

førstogfremmestomløbendeatgøre
statusoversitliv,somdeternetopnu.
Bevaredetgodemanhar,ogsåellers
sættesignyemål,somvilværemere
tilfredsstillendeenddegamle.

Gørviikkedet,ervoreslivsomen
robådmedkunénåre,mankommer
ikkenogenvegne.Idagligdagenstravl-
hedglemmervivoresmålogtror,at
fordiviertravle,erviogsåmålrettede.
Pådenmådekandet,derserudsom
nogletravledage,udviklesigtilen
spildtweekend,ugeellerliv.Hvorvi
nokhavdetravlt–menhavdevitravlt
meddetrigtige?

»Alhandlingstartermedetmål.Og
mål,somduvirkeligønskeratnå,eret
afdestærkestemidlerfordigsom
kommendevanebryder.Derforerdet
vigtigtattænkekreativt,ogskabeen
iderigdom,somfårdigtilatsenyemål
ihorisonten.Hvisduvirkeliggernevil
tabedig,erdetsomudgangspunkt

ogsålettereatbrydevanenmedaldrig
atkommeopfrasofaenellerspise
sundere.«

Menhvadsåmeddemangenytårsfor-
sætter,hvorforholderdeikke?

Opmodhalvdelenafalledanskere
harellerharhaftetnytårsforsætomat
ændreetellerandetideresliv.Men
deterdefærreste,derforalvorfår
brudtdevaner,desiger,degernevil
gøreopmed.Deterderflereforklarin-
gerpå,sigerTorbenWiese:

»Oftenårviikkevoresmål,fordivi
ikkeharetmål,fordimåleterforkert,
ellerfordiviikkeerkendervigtighe-
den,fordiviikkelæggerenplan,fordi
vimanglerfokus,ogfordiviharvane-
meningenparat:Detgårjomeget
godt,såhvorforforandrenoget?«

Dertilkommerdet,bogenkalder
»hjemmeblindhed«.Nårmandagefter
dagsersigselvispejlet,erdetletat

Voreshverdagerstyretafvaner.De
gennemsyrervoressynpåhinanden,vores
arbejdslivogdrømmeforfremtiden.
Vanernehjælperos,mendeholderosogså
fastogbevirker,atviikkenårvoresinderste
mål.Nybogopfordreralletilat»bryde
vanen«oggivergoderådtilhvordan.
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