psykologi

Bøj fisken,

mens den er frisk!

… sådan lyder titlen på en ny bog, der hjælper dig
til at være til stede i nuet og på den måde få det
bedste ud af din tilværelse. Juicy har mødt forfatteren til en snak om at være fiskebøjer, at tænke
som en leder og at bruge nuet værdifuldt.
Tekst Maria Louise Hamborg Foto iStockphoto

Du er i nuet, når …

N

år fiskerne i Tanzania tager ud
til floderne for at fange ferskvandsmaller, bøjer de med
det samme halerne på dem
og ryger dem i ovne, fordi de på den måde
kan hænge 200 fisk på én pind og bære
den hjem til stammen. Denne fremgangsmåde er blevet til ordsproget ’bøj fisken,
mens den er frisk’, dvs., vær til stede i
nuet, og gør det, der er vigtigt. Foredragsholder og forfatter Torben Wiese lader de
kloge ord være titlen på sin seneste bog.
For ham er man fiskebøjer, når man lever i
nuet, tænker som en leder og bruger nuet
værdifuldt.
”Mange spørger sig selv, hvad de er villige
til at dø for, men det er da mere interessant at stille sig selv spørgsmålet: Hvad er
jeg villig til at leve for? Det er jo lige nu, du
kan gribe muligheden og gøre en forskel
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i dit eget liv”, forklarer Torben Wiese, da
Juicy møder ham i Tivoli i København, før
han i koncertsalen skal tale om vaner og
fiskebøjning for 600 forventningsfulde
mennesker.
Han lægger ikke skjul på, at der er mange
gode grunde til at være til stede i nuet.
Beder man ham nævne tre, svarer han:
”Ved at være i nuet reducerer du risikoen
for at komme i uønskede situationer, du får
mulighed for at bevare det gode, du har, og
du kan opnå større mål, end du troede var
muligt”.

Gør dig fri af fortid og fremtid
Selvfølgelig har vi en fortid, som har været
med til at danne vores identitet, men den
er også væk. Desværre har mange svært
ved at slippe den, og hjernen kan ikke
kende forskel på, om man stresser over

noget lige nu eller noget, der allerede er
sket. Selvfølgelig skal du kunne glæde dig
over fx sidste års sommerferie, men du
kommer ikke videre, hvis du hænger dig i
ting og tænker: ’Hvorfor sagde hun nu også
det?’ eller ’Hvad nu, hvis jeg havde…’. Hvis
man ikke kan ændre noget, er der ingen
grund til at tænke på det, for hvert sekund
du bruger på at spekulere på fortiden eller
fremtiden, mister du i nuet.
”Lever du i nuet, er du til stede, intens
og nærværende, og netop nærvær er en
enorm mangel hos mange mennesker. Vi
er fx ofte ikke nærværende over for vores
børn, for så kommer der lige en sms,
telefonen ringer, eller en e-mail tikker ind”,
siger Torben Wiese og fortsætter:
”Det er også problematisk, at mange skubber glæden foran sig. Jeg er meget uenig
med Søren Kierkegaard, der sagde, at

• Du er fri af fortiden og har droppet
sætninger som ”Nej, for pokker hvor var
det ærgerligt”
• Du er fri af fremtiden og lader ikke dine
forventninger til fremtiden få lov at
påvirke dig lige nu, men du er stadig
ansvarlig og fremsynet
• Du er fri af andres fremtid og ikke lader
dig påvirke negativt af andres – eller
det, du tror, er andres – forventninger
til dig
• Du er fri af usandheder. Både dem, du
har bildt dig selv ind om dig selv, og
dem, du tror, andre har om dig
• Du bevidst vælger fortid eller fremtid til,
hvis du ønsker at inddrage dem
• Du handler i stedet for at bekymre dig,
hvis der sker noget uventet
Kilde: Bøj fKilde: Bøj fisken mens den er frisk. Lev i
nuet og nå større mål af Torben Wiese
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Det naturlige valg

TÆNK SOM EN LEDER

• Se muligheder
• Vær tilpas modig, og træf beslutninger
• Se dig selv udefra, og vurder løbende,
om du skal justere din adfærd
• Vær både forandringsparat og forandringsskabende
• Sørg for at have en god balance mellem arbejde og fritid
• Vær åben
• Føl dig tryg
• Se helheden
• Tænk nyt
• Vær rummelig
• Fokusér
• Se som minimum dig selv som lederaspirant i dit eget liv

med sin datter, men da hun fortalte ham, at
de også gerne skulle en tur i IKEA, fik hun
besked om, at de ikke kunne nå det.
”Jeg sagde til hende, at jeg ikke kunne, fordi
jeg havde en aftale med mig selv. Nu havde
jeg overholdt tre aftaler med hende, og
så ville jeg også løbe den tur i skoven, jeg
havde lovet mig selv”.

Kilde: Bøj fisken mens den er frisk. Lev i nuet og nå
større mål af Torben Wiese

START I DET SMÅ

”forventningens glæde er den største”, for
det er jo nuets glæde, der er den største.
Måske tænker du, at du lige skal have det
nye bord, eller at du lige skal tabe fem kg,
inden du bliver glad. Og når du så endelig
opnår det, du har glædet dig til, er du
hurtigt i gang med at begynde at glæde dig
til det næste nye. Det er ikke sådan, at jeg
ikke glæder mig til ting, men samtidig glæder jeg mig over nuet og finder ud af, hvad
der er vigtigst lige nu, så jeg kan bruge
nuet værdifuldt”.

BLIV LEDER I DIT EGET LIV
For at opnå mere nærvær og intensitet skal
du lære at tænke som en leder og tage ansvar for dit eget liv. Er du bedre til at sætte
deadlines på dit job end i dit private liv,
har du noget til fælles med mange andre,
men er det rimeligt, at du udskyder de ting,
der handler om dig og dine nærmeste?
Ifølge Torben er mål afgørende for, hvad vi
når, men det betyder ikke, at du skal have
så mange mål, at de holder dig ude af nuet.
”Som minimum kan man have et mål om at
leve i nuet. Det er jo også i nuet, at fremtidige mål nås, så jo mere du er i nuet, jo
større mål kan du nå. Når du skal blive bedre
til at være til stede i nuet, er det vigtigt,
at du tænker som en leder og overholder
aftaler med dig selv. Især mange kvinder er
slemme til, at der først bliver tid til dem selv,
når alt andet er ordnet. Det bliver deres tur,
når madpakkerne er smurt, huset gjort rent
og børnene lagt til at sove, men så er der
liiige noget andet, der skal klares, eller også
falder de i søvn på sofaen”, lyder det fra
Torben Wiese, der gør en dyd ud af at overholde aftaler med sig selv. Forleden havde
han en weekend, hvor han klarede alle
mulige praktiske ting derhjemme sammen
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Hvis du gerne vil være fiskebøjer ligesom
Torben Wiese, kan du lige så godt starte
nu i stedet for i morgen eller om en uge.
Det bliver kun sværere for hvert sekund, du
venter. En nem måde at komme i gang er at
spørge dig selv, hvad der er det mindste, du
kan gøre? Hvis du ser fjernsyn fire timer om
dagen, kan du starte med at skære ti minutter fra. Hvis du spiser fem kager om ugen,
kan du droppe den ene i den første uge, den
anden i den anden uge osv. Princippet kan
også overføres til dine tanker. Blander du dig
fx altid i ting, der ikke vedrører dig, kan du
til at starte med blande dig i én ting mindre
om dagen.
”Hjernen kan godt lide mere af det samme,
men du vinder over hjernen ved at arbejde
i små skridt. Og store succeser bygger jo
på små succeser! Alle mennesker har efter
min mening ret til at være i nuet i mindst et
kvarter om dagen til at starte med. Når du
er gået i seng, kan du prøve at tænke over,
hvornår du var i nuet, og du vil langsomt
blive bedre til at slippe kontrollen og opnå
mere nærvær. Prøv lige at stave kontrol
bagfra”, smiler Torben. Og hans opfordring
er hermed givet videre …

annonce

– ved forkølelse og hoste!

Bronchosan

TO LETTE ØVELSER TIL
at Komme inD i nuet

• Når du går eller løber en tur, så bemærk
alt, hvad du ser, og nævn det for dig
selv – gerne højt, fx: ”sort sten, græs,
hjort, solsort, hvid sten, hø, vandpyt,
dråber, vind, dame, hest, solsort, græs”.
Dit fokus på det, der sker foran dig lige
nu, vil bringe dig ind i nuet. Den samme
teknik kan du bruge indenfor.
• Hvis du har en aftale om 20 minutter,
men lige nu sidder sammen med kollegaer, dine børn eller din partner, så kan
tankerne let komme til at dreje sig om,
hvornår de 20 minutter mon er gået.
Sæt en alarm, der ringer, så er du helt
fri for at tænke på aftalen. Ligesom hvis
du vil tage en lur og sætter vækkeuret.
Kilde: Bøj fisken mens den er frisk. Lev i nuet og nå
større mål af Torben Wiese

VIL DU VIDE MERE?

Du kan læse meget mere om, hvordan du lever et målrettet og tilfredsstillende liv i Torben Wieses bog Bøj
ﬁsken mens den er frisk. Lev i nuet og nå større mål
(Lindhardt og Ringhof). Torben Wiese er en populær
foredragsholder og forfatter, som tidligere har udgivet
bestselleren Bryd vanen og nå dine mål. Se også
hjemmesiden www.habitmanager.com

(ekstrakt af vedbendurt, timian urt og
lakridsrod). Læs omhyggeligt indlægssedlen.
indikationer: naturlægemiddel mod hoste og
irritation i halsen. Kombinationen af urterne i
Bronchosan® virker slimløsnende. Dosering:
Voksne: 20 dråber 4 gange dagligt. Kontakt
læge, hvis der ikke ses bedring inden for en uge.
Bør kun efter aftale med læge anvendes til gravide eller børn under 2 år. særlige advarsler og
forsigtighedsregler inden brugen. : Præparatet
indeholder ethanol (47 %Vol.), og må derfor ikke
anvendes hvis du er i behandling med antabus
eller metronidazol (medicin mod svampeinfektion). Kontraindikationer: overfølsomhed over for
indholdsstoffer. forkortet produktinformation er
baseret på produktresumé dateret 18. september
2006, som kan rekvireres hos Bioforce Danmark
as på tlf. 87708750.

EchinaforcE

orale dråber (udtræk af purpursolhat). Læs
omhyggeligt indlægssedlen. indikationer:
naturlægemiddel til lindring af lettere forkølelsessymptomer. styrker kroppens immunforsvar
og øger derved modstandskraften overfor
forkølelse. Dosering: Voksne: 30 dråber i et glas
vand 3-5 gange dagligt i højst 8 uger. Må kun
efter aftale med læge anvendes til gravide, ammende eller børn under 12 år. særlige advarsler:
Bør ikke bruges sammenhængende i mere end 8
uger. Kontakt læge ved forværring af symptomer
eller høj feber. allergiske patienter skal kontakte
lægen inden brug. Præparatet indeholder ethanol
(65 % Vol.) og må derfor ikke anvendes hvis du
er i behandling med antabus eller metronidazol
(medicin mod svampeinfektion). Der er ingen
kendskab til, om forsigtighed bør udvises ved
nedsat lever- eller nyrefunktion eller anden
særlig sygdom. Kontraindikationer: overfølsomhed over for planter af kurvblomstfamilien (f.eks.
krysantemum eller bynke). Tuberkulose, leukæmi,
bindevævssygdomme og andre autoimmune
sygdomme. Dissemineret sklerose. hiV-infektion,
anden nedsat funktion eller undertrykkelse af
knoglemarven. sygdomme relateret til hvide
blodlegemer. Bivirkninger: sjælden – meget sjælden: overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt,
kløe, hævelser i ansigtet, vejrtrækningsbesvær,
astma og anafylaktisk shock, svimmelhed og
lavt blodtryk. hyppighed ukendt: Mangel på
hvide blodlegemer kan forekomme ved brug over
mere end 8 uger. Pakningsstørrelser: 50 ml, 100
ml og 200 ml. forkortet produktinformation er
baseret på produktresumé dateret 15. september
2008, som kan rekvireres hos Bioforce Danmark
as på tlf. 87708750.

Vinteren er over os, og årstidens kulde og fugt er
garant for snue og forkølelser. Med Bioforce produkterne Echinaforce og Bronchosan, kan du selv på
naturlig vis forebygge og lindre hoste og forkølelser
og derved komme godt igennem vinteren.

EchinaforcE

Effektivt og veldokumenteret naturlægemiddel til
lindring af lettere forkølelsessymptomer. Echinaforce styrker og forebygger kroppens immumforsvar og øger modstandskraften overfor forkølelse
og snue. Kan tages både akut og forebyggende
mod forkølelsessymptomer.
50 ml, 99,95 kr.
100 ml, 159.95 kr.
200 ml, 269.95 kr.

Bronchosan

Bliv hosten kvit – helt naturligt med
naturlægemidlet Bronchosan, som
indeholder en kombination af urterne timian, vedbend og lakridsrod
der hver især virker på luftvejene
og tilsammen udgør et unikt middel
mod hoste. Bronchosan løsner slimen samt lindrer, letter og beroliger
åndedrættet og er effektiv ved alle
former for hoste. Bronchosan er med
sin dejlige smag af lakrids også
velegnet til børn fra 2 år.
50 ml, 99.95 kr.
100 ml, 159.95 kr.

forhandles hos Matas og helsekostforretninger
www.avogel.dk

