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Modul 3: Mentalt stærk! 
Af: Michelle Lindop, i samarbejde med Døveforeningen 1866 
 
I de forrige moduler har vi talt om et fundament for sundhed, som udgøres af de tre 
hovedsøjler; fysisk aktivitet, kost og mental sundhed. Vi tænker ofte på vores 
madvaner og fysisk aktivitet først, når vi tænker ”Sundhed”. Mental sundhed har der 
været langt mindre fokus på. Desværre.  
 
Det kan være en ond spiral, når vi har det svært mentalt. Når vi har det svært, så 
har vi mindre overskud til at overveje vores handlinger og adfærd. Det betyder, at vi i 
mange situationer reagerer hurtigt og med akut ”belønning” for øje.  
 
Lad os tage et eksempel: Når vi er kede af det eller stressede, så har mange 
mennesker sværere ved at følge deres sunde vaner. Vi får ofte mere lyst til søde sager 
og fed mad. Det sker, fordi mange forbinder det med hygge, ro og trøst, men også 
fordi de madvarer er fyldt med kalorier, som vi higer efter, når vi er pressede eller 
ikke har det godt. Derudover har vi ikke overskud til at vurdere, om det nu også er 
smart på den lange bane at vælge chokolade og slik frem for frugt og grønt, fuldkorn 
osv., fordi vi kun har belønningen ”nu og her” for øje. 
 

 
    http://www.abcmentalsundhed.dk  

 
Det hele hænger sammen! Som eksemplet viser, så hænger fysisk aktivitet, kost og 
mental sundhed sammen. Det ene påvirker det andet – og det kan både ske positivt og 
negativt.  
 
Psykiatrifonden har i samarbejde med en række samarbejdspartnere udviklet 
konceptet ”ABC for mental sundhed” (se ovenstående link til hjemmeside). En del af 
ABC’en er at gøre noget aktivt. Det understreger, hvordan mental sundhed er 
forbundet med fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har netop vist sig at have positive 
effekter på mentale tilstande som depression, stress og andre psykiske sygdomme. 
 
Når du gerne vil leve sundt, så husk også din mentale sundhed. Vi er sociale 
væsener, som også spiser god mad som del af at være sammen med andre. Nyd dine 
stunder sammen med venner og familie – eller alene. Spring en træning over for at 
tage på skovtur med børnene. Det bidrager også til din sundhed, når du er glad og gør 
noget meningsfuldt. 
 
I næste workshops vil jeg gå i dybden med kost og spisevaner. 
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3 bevægelsesøvelser for dine hofter 
Af: Michelle Lindop, i samarbejde med Døveforeningen 1866 
 
Øvelse 1: Hoftecirkler 

 
 
Roter rundt i hoften – mod højre 10 gange, mod venstre 10 gange. 
 
Øvelse 2: Bensving 
 

 
 
Støt med 1 hånd på væg/stol eller stå frit. Sving det ene ben frem og tilbage 10 gange. 
Skift ben. Derefter 10 gange foran kroppen på det ene ben, 10 på det andet. 
 
Øvelse 3: 90/90 Hovers 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KY12JIH64m4 
 
Se video for udførsel. 
3 gentagelser på hvert ben. 


