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Forord

Denne bog giver dig råd om stress og giver dig de værktøjer, du skal 
bruge for at blive fri af stress. Jeg har interviewet nogle af mine klien-
ter, for at du kan få indblik i, hvordan værktøjerne virker.

Der er brug for at fortælle omverdenen, hvordan det er at være stres-
set, og hvorfor det er så vigtigt at søge professionel hjælp hos en ud-
dannet stresscoach, når man er ramt af stress. 

Det – og meget mere – vil jeg fortælle om på de følgende sider.

Rigtig god læsning!
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Hvem er jeg

Mit navn er Camila Pearl, og jeg arbejder til daglig som stressrådgiver, 
foredragsholder, underviser og stresscoach. Jeg er certificeret stres-
scoach og oprindeligt uddannet sprogpsykolog fra Københavns Uni-
versitet. Efter min kandidatuddannelse tog jeg en uddannelse inden 
for Human Resource Management og fik et fuldtidsjob i en personale-
afdeling og gik ned med stress. Senere læste jeg psykologi ved Køben-
havns Universitet og specialiserede mig til stresscoach. 

Stresscoaching og kommunikation er mine to store passioner. Det at 
hjælpe andre til at blive fri for stress, noget der er så invaliderende 
for ens privatliv og arbejdsliv, giver mig en kæmpe glæde. For jeg ser 
stressramte, når de kommer hos mig første gang, hvor de er kede af 
det, føler sig magtesløse over deres stressede tilstand, og bare ønsker 
at få det bedre. Efter at have været igennem et stresscoachingforløb 
bliver de glade stressfrie personer, der har fået værktøjer til at holde 
sig fri for stress. Der sker en stor transformation fra den første gang, 
klienterne sætter sig i stolen på mit kontor, til de efter et forløb har 
lært, hvad stress er, har lært at få stressen ud af kroppen igen, og har 
lært at passe på sig selv, så de ikke igen bliver ramt af stress. De ar-
bejder med sig selv ned i de dybere lag; for at få stress handler også 
meget om, hvem vi er som mennesketyper, hvad vi tror på, og ikke 
mindst om vores tankemønstre og hvordan, vi mener, at vi skal op-
føre os over for os selv og andre.
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Jeg har valgt at arbejde som stresscoach, fordi jeg selv har været ramt 
af alvorlig stress. Jeg arbejdede på det tidspunkt i en HR-afdeling i en 
stor dansk virksomhed. Jeg arbejdede som administrativ medarbej-
der, hvilket ikke var min drømmestilling, da jeg med min uddannelse 
i hånden ikke blev udfordret fagligt. Men jeg havde søgt jobbet lidt i 
frustration over, at der kun var meget få relevante job at søge, da jeg 
blev færdig som kandidat. På samme dag som jeg fik tilbudt stillin-
gen, fik jeg afslag på et drømmejob på deltid, som jeg havde været til 
første og anden samtale på, men desværre blev valgt fra til, fordi jeg 
ærligt fortalte dem, at jeg også søgte fuldtidsstillinger. De var bange 
for, at jeg ville smutte hurtigt til fordel for et fuldtidsjob, sagde de. Det 
mest ærgerlige var, at det ville jeg ikke havde gjort, da det ideelle for 
mig var et relevant deltidsjob med faglige udfordringer. På den måde 
ville jeg have god tid til både min karriere og til min familie. Da jeg 
fik det nedslående telefonopkald, blev jeg ked af det og skuffet, da det 
virkeligt var lige nøjagtigt sådant et job, jeg drømte om. Men to timer 
senere blev jeg ringet op af min dengang kommende arbejdsplads og 
blev tilbudt det administrative job, jeg havde søgt, og jeg sagde ja tak, 
fordi det andet job var røget i vasken.

Jeg blev fuldtidsansat, og min mand havde også en fuldtidsstilling. Vo-
res to børn var på det tidspunkt i vuggestue og børnehave, og selvom 
vi skiftedes til at aflevere og hente, så børnene fik en så kort dag som 
muligt, så følte jeg mig absolut som en dårlig mor, der opbevarede 
mine børn i størstedelen af deres vågne timer.
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Min drøm brast, inden et år var gået. Konsekvenserne for vores fuld-
tidsarbejde var for store for vores børn og min opfattelse af, hvordan 
vores familieliv burde være strikket sammen. Jeg sygemeldte mig of-
tere og oftere. Én dag hver anden uge, blev til én dag om ugen. Jeg 
sad om aftenen, når børnene sov, og kiggede samtlige jobannoncer 
igennem på internettet for at se, om jeg kunne finde et deltidsjob, der 
passede bedre til mig, hvor jeg kunne få lov til at bruge mine faglige 
og menneskelige kompetencer og et job, der samtidig gav mig mu-
ligheden for, at jeg havde bedre tid sammen med min familie. Denne 
søgen efter et bedre job, en bedre dagligdag, blev en natlig rutine, og 
jeg sad ofte til klokken tre og fire om natten. Da jeg kun fik tre til fire 
timers søvn efterfølgende, vi alle skulle jo op og af sted i institution og 
på arbejde ja, så blev jeg mere og mere udkørt. Jeg blev meget træt, fik 
en kortere lunte, begyndte at lave fejl i mit arbejde og blev langsom-
mere til arbejdsopgaverne.

En dag gik jeg hjem og begyndte bare at græde. Jeg ville ikke mere. 
Det var ikke sådan et arbejdsliv og familieliv, jeg havde drømt om. 
Jeg skrev min opsigelse, og gav den til min chef næste dag. Den sidste 
måned, jeg arbejdede der, efter at jeg havde indgivet min opsigelse, 
var jeg glad, for jeg så et lys forude. Det var snart slut med den stres-
sede livsform.

Jeg var heldig at få tilbudt en stilling som kommunikationsmanager 
på deltid i et andet firma, hvor jeg fik fleksibilitet til at kunne arbejde 
hjemmefra. Det var her, jeg fik overskud og et kæmpe drive til at gøre 
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en forskel for andre, og jeg uddannede mig først til life- og busines-
scoach og specialiserede mig derefter til stresscoach. Jeg havde selv 
været dernede, hvor det gør ondt af stress, hvor hverdagen bare ikke 
hænger sammen mere, hvor man glemmer, man er meget ked af det, 
man kan ikke længere prioritere selv simple opgaver, tankerne kører 
i døgndrift, og søvnen er en fjende, for det er svært at falde i søvn. 
Derfor vidste jeg, at denne hårde tid var en prøve for mig, en erfaring 
jeg kunne bruge til at hjælpe andre med stress. 



10

Stress

Hvad er stress?

Stress er en psykofysiologisk reaktion, der sættes i gang, når vi ud-

sættes for trusler, krav og belastninger. Det vil sige, at stress er en na-

turlig biologisk reaktion hos mennesker, der hjælper os til at overleve 

ved farlige situationer. 

Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder 

eller overskue en mulig faresituation, og beslutte om vi skal flygte el-

ler kæmpe. For meget stress og langvarig stress er dog skadeligt for 

krop og sind.

Årsager til stress

Nogle af de mest almindelige årsager til, at personer får stress, er føl-

gende: Højt arbejdspres og herunder forventninger fra overordnede 

til medarbejderens arbejdstempo og medarbejderens fleksibilitet 

til at omstille sig til nye arbejdsopgaver. Økonomiske bekymringer, 

manglende anerkendelse og social støtte fra omgangskredsen. Fra-

været af kontrol over områder i personens liv samt konflikter på 

arbejdspladsen eller med ægtefællen, børn og anden familie. Skils-

misse, sygdom og død blandt ens nærmeste. Karrierefrustration, 

kærlighedssorg og tanker, der kører i ring. Den største stressfaktor 
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er, hvis vi ikke er passionerde med det liv, vi lever. Hvis vi ikke elsker 
vores job, vores samlever, vores fritid og os selv.
Stress udløses, når vi kommer i ubalance mellem vores indre værdier 
og ydre omstændigheder. Vi kan for eksempel blive stressede, hvis vi 
lever i disharmoni med vores drømme. Den indre psykiske ubalance 
som vi oplever, hvis vi ikke følger vores hjerte i alt, hvad vi gør, kan 
give os stresssymptomer. Disse stresssymptomer kan let fejltolkes 
som opstået udelukkende på grund af for meget arbejde, en sur og 
uempatisk chef, urimelige arbejdskrav eller andre ydre arbejdsmæs-
sige forhold. Men når alt kommer til alt, så er det, når der sker et sam-
menstød mellem de ydre omstændigheder og vores egne værdier, 
livsopfattelse, drømme og tanker, at vi bliver stressede. Derfor er det 
sådan, at det, nogle personer bliver stressede af, er andre personer 
helt stressmæssigt upåvirket af.

Symptomer på stress
• Nedsat livskvalitet
• Hjertebanken 
• Vrede
• Følelsen af fremmedgørelse
• Udbrændthed
• Irritation
• Tanker der hele tiden kører rundt i hovedet
• Ømme muskler
• Manglende appetit
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• Aggressivitet
• Svedeture
• Koncentrationsbesvær
• Tics
• Ingen glædesfølelse
• Mavesmerter
• Smerter i brystet
• Hovedpine
• Rastløshed
• Nedsat sexlyst
• Nervøsitet
• Hukommelsesproblemer
• Træthed
• Ubeslutsomhed
• Indre uro
• Søvnløshed
• Ulyst til at udføre opgaver
• Infektioner
• Stort sygefravær
• Øget forbrug af stimulanser såsom kaffe, cola, alkohol 

og cigaretter
• Dårligt humør
• Angst
• Depression
• Forværring af kronisk sygdom som for eksempel eksem, astma, 

allergi, psoriasis



13

Hvad sker der, når en person udsættes for kortvarig stress?
Kortvarig stress er det, som også kaldes sund stress eller den positive 
stress. Den hjælper dig til at præstere mere end normalt inden for en 
kort tidshorisont. Du kender sikkert den følelse i maven af sommerfugle, 
den højnede koncentration du pludselig får, som når du skal til eksamen 
eller er tæt på deadline med et projekt på jobbet. I en sådan situation 
producerer hjernen ekstra meget adrenalin og cortisol, der sætter krop-
pen i en alarmtilstand, som gør dig klar til kamp eller flugt. I situationer 
som for eksempel eksamen og projektaflevering hjælper denne ekstra 
tilførte energi dig til at udføre mere, end du normalt kan udføre.

Hvad sker der, når en person udsættes for langvarig stress? 
Når en person udsættes for langvarig stress, en såkaldt usund stress, 
er stressen gået fra at være en kortvarig stress til en vedvarende til-
stand. Det at være i konstant beredskab som kroppen er, når den pro-
ducerer store mængder af stresshormonerne adrenalin og cortisol 
over en lang periode, tærer meget på kroppen og immunforsvaret. 
Derfor kan du blive meget syg af langvarig stress. 

Personer med langvarig stress er i større risiko for:
• Mange sygedage
• Ofte hovedpine
• Konstant anspændthed
• Betændelsestilstande i kroppen
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• Ondt i maven eller brystkassen 
• Eventuelle kroniske sygdomme bliver forværrede
• Depression 
• Hjerte-kar sygdomme
• Tidlig død

Hvem kan blive ramt af stress?
Stress kan ramme alle!
Ofte er det personer, der er meget kontrollerende, perfektionistiske 
og pligtopfyldende, og som kan have svært ved at sige nej til at hjælpe 
andre, der rammes af stress. De kræver meget mere af sig selv end 
andre personer, fordi de gerne vil overpræstere, og de har svært ved 
at bede andre om hjælp. Derfor kan alle arbejdsopgaverne vælte ned 
over dem gradvist – ubevidst, og en dag kan det blive for meget, og 
de indser, at de har fået stress, eller de opsøger hjælp hos deres læge, 
fordi de ikke har det godt. Det kan også være kollegaer, chefen eller 
familien, der råber vagt i gevær, fordi personen virker stresset.

Der er stor forskel på personers stresstærskel. Nogle har gået i flere år 
og opbygget stress, før de bliver klar over, at de er stressede. Andre har 
en bedre føling med deres velbefindende og kan hurtigt mærke, hvis de 
ikke er i fysisk og psykisk balance. Har en person været ramt af stress 
én gang, er personen i større risiko for at blive ramt af stress igen. 

Genkender du nogle af symptomerne på stress hos dig selv?
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Stresscoaching

Jeg arbejder til daglig som stresscoach og har både mandlige og kvin-
delige stressramte klienter. Mine klienter er hovedsagligt personer, 
der stadig arbejder, og nogle af dem  har det så dårligt af stress, at de 
overvejer at sygemelde sig. Nogle er sygemeldte fra deres job og har 
fået konstateret stress af deres læge. Inden den første konsultation 
hos mig, beder jeg altid personen ramt af stress om at bestille en tid 
hos sin læge og blive undersøgt for eventuel sygdom. Lægen kan i 
de allerfleste tilfælde konstatere, om det er stress, også selvom det 
kan give sig udslag i fysiske smerter som for eksempel mavesmerter, 
smerter i brystet, hovedpine og tics. 

Inden klienten begynder hos mig, har vi en samtale over telefonen. 
Jeg skal vide lidt om klienten, og jeg fortæller, hvordan jeg arbejder, 
og hvad klienten kan forvente af et stresscoachingforløb hos mig. Et 
forløb hos mig er syv samtaler af 1-1.5 times varighed. At blive stres-
sfri kræver tålmodighed, vilje til at blive fri for stress og engagement. 
Det er små skridt af gangen og nye handlingsmønstre, der får stres-
sen ud af kroppen. Det er sunde vaner, der giver klienten fysisk og 
mentalt overskud.

Hvad er stresscoaching?
Stresscoaching er et samtaleforløb mellem den stressramte og stress-
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coachen. Stresscoachen hjælper stressen ud af kroppen og sindet hos 
den stressramte ved hjælp af nye gode vaner, som den stressramte 
skal implementere i sin dagligdag. De nye vaner gør det vanskeligt for 
stressen at blive boende hos sin vært.

Hvorfor virker stresscoaching?
Stresscoaching virker, fordi den er målrettet ændringer af de ting, der 
kan give en stresset hverdag, samt en implementering af nye møn-
stre i dagligdagen, der ikke giver plads til stressen. Jo grundigere den 
stressramte er til at implementere de nye vaner i sin hverdag, des 
større succes vil han/hun få med at blive stressfri og komme i balance 
fysisk og psykisk.

Hvem vil stresscoaching gavne?
Stresscoaching vil gavne alle mentalt raske personer, der er stressede 
i større eller mindre grad. Den stressramte skal have lyst til at blive 
stressfri og have viljen til at gøre noget for det. Jeg viser mine stres-
sklienter vejen, og de skal vide, at det kræver tålmodighed. De skal 
tage små skridt af gangen i den rigtige retning. Det er mellem sessio-
nerne hos mig, at de gør mirakler med deres udvikling. Jeg giver dem 
blot det udstyr, de har brug for.

Hvor længe holder den gode effekt af stresscoaching?
Den gode effekt af stresscoaching holder lige så længe, som den tidli-
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gere stressramte person benytter sig af sine nye daglige vaner, mær-
ker efter eventuelle stresssignaler og holder sig selv i balance med 
rigelig søvn, regelmæssig motion, sund ernærende kost og alle de 
mange andre nye redskaber, personen har fået til at holde sig fri for 
stress.
 

 




