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Til min navle
Sidste gang jeg så min navle
var en forårsdag i maj,
der var sol på byens gavle,
på min mad lå flæskesteg.
Den tog afsked uden nåde,
pluds'lig var den bare væk,
det er mig en stadig gåde,
den svandt bort som sol i sæk.
Den har fulgt mig hele livet
var mit faste holdepunkt,
jeg tog altid den for givet,
det gør tabet ekstra tungt.
Træt den drog afsted mod syden,
hvordan ku' jeg tage fejl?
Hørte ikke mismodslyden
nu vi mødes kun med spejl.
Er der håb om andet gensyn?
Kan vi mødes face to face?
Glad jeg løfter mine øj´nbryn,
når jeg atter ser dens fjæs.
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Når den ses på mavens bue,
når den vinker til mig glad,
vil jeg atter den beskue,
når jeg synger i mit bad.
Oh, den mad med flæskestegen
var mit skæbnesvangre skridt,
det var den, der baned' vejen
for mit navle mareridt.
Kære du, som dette læser,
vær opmærksom på din mad,
hvis du føden i dig fræser,
bli'r din navle ikke glad.
Hyld den som en skattet fælle,
smyk den med forglemmigej,
lad den som et vartegn gælde,
så er du på rette vej.
Christian Olsen – 26.2.2014
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Indledning
Mad og konsekvenserne af spisning fylder utroligt meget i hverdagen og i alle medier. For nogle år siden udgav vi en lille bog
med navnet ”Rygestop, du kan tro, du kan!” Den havnede på boghandlernes top 10 liste sammen med Øvig Knudsen og 8 kogebøger. 8 kogebøger! Er det madfixering eller hvad?
Vi slog op i Danmarks Billigste TV-blad for uge 3 - 2014 på
tirsdag den 14.1.14 og fandt her følgende programmer:
DR 1
DR 1
DR 1
TV2
TV2 Fri
TV2 Fri
TV2 Fri
TV2 Fri
3
3
3
3 Plus
3 Plus
5

kl. 16.35
kl. 18.00
kl. 21.55
kl. 17.20
kl. 10.10
kl. 14.05
kl. 14.15
kl. 18.30
kl. 12.00
kl. 19.00
kl. 21.00
kl. 13.50
kl. 15.45
kl. 11.30

Det søde liv
Price inviterer
Madmagasinet
Go' appetit
Leila bager
River Cottage – de bedste bidder
Nem mad
Leila bager
Kokkekampen
MasterChef
Ekstrem fed
Mesterkokke
Jamie Oliver
4-stjerners middag

De øvrige dage i programmet adskiller sig ikke voldsomt fra
ovenstående, så man kan stort set starte kl. 10.00 og surfe madprogrammer hele dagen uden ophold.
Mad er vigtigt og udgør nogle af de vigtigste samværspunkter
i familien, men hvorfor er det nødvendigt med en så kraftig eksponering? Og hvorfor har den så voldsom interesse for almenheden?
Og hvad er det udtryk for? Er det godt? Eller er det udtryk for
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manglende alternative interesser, eller kedsomhed i bred forstand?
Vi har ikke nogle intelligente svar. Men vi ved, at at konsekvenserne af spisning er et problem. Og et stort et af slagsen:
Svær overvægt er et stigende problem for folkesundheden. Forekomsten af overvægt i Danmark er steget markant inden for de seneste årtier.
Stigningen har især fundet sted i de yngste aldersgrupper og hos personer med lav uddannelse eller indkomst.
 47 % af den voksne befolkning er overvægtige (BMI≥25).
 Omkring 13 % af befolkningen er svært overvægtige (BMI≥30).
Tallene er fra den nationale sundhedsprofil 2010 og er baseret på selvrapporteret højde og vægt blandt svarpersonerne. (Sundhedsstyrelsen).
Overvægt er ofte et kombinationsproblem: for megen mad og for
lidt motion. Eller sagt på en anden måde, som alle er bekendt med:
Hvis man bruger mindre energi, end man indtager, vil forskellen
lagre sig som fedt i kroppen. Men fedmen er ikke kostbøgernes
skyld. Mange af dem tilstræber rent faktisk at komme med konstruktive forslag til en varieret fødevaresammensætning indenfor
en fornuftig kaloriemængde. Det skorter bestemt heller ikke på råd
fra sundhedsmyndighederne, og sundhedshimlen har været baggrund for enkelte sundhedskometers kommen og gåen. På et tidspunkt var det ikke muligt at slå en avis op, uden der var billede af
en sundhedscoach, beskrivelse af hans seneste tiltag og endeløse
mængder af gode råd. Det var lidt voldsomt, og så sker der pludselig noget, som er meget dansk: en reaktion i form af brødrene
Price, som taler til den danske psyke med rigeligt med smør og et
udseende, der bekræfter deres trofasthed mod deres budskab. Og
selvom det måske er rivende uretfærdigt, er sport på eliteplan ikke
det første, man tænker på, når man ser dem. Deres fremtoning var
ret befriende, hvilket en stor del af danskerne var rørende enig i,
og den førte til, at vi fik publiceret følgende par linier i Berlingeren:
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Fri mig…
fra sundhedspræster
og coaches der tester
fra løbeture med armbåndsure
og slankekure som ikke duer
fra triatleter og andre asketer
der ene tænker på kilometer
giv mig et sted
hvor jeg tanken kan vende
uden at blive rendt over ende,
med herlig duft i min næse
uden trikot’r og svedige fjæse
med vindens sagte nynnen
uden løberens hæse stønnen
en lille oase,
hvor jeg kan sidde og dase
med fadøl og iskold pastice
og tænke på en herlig ret
fra d’herrer brødrene Price
Men nu har rebellerne været rebeller længe - ikke en gang om
ugen, men hver dag, så fra at være et forfriskende pust nu og da,
er de også blevet en del af den almindelige trummerum godt suppleret af Blomsterbergs kagelavning og konditorproduktion.
Kan man, midt i al dette, etablere et afslappet, let distanceret
forhold til mad? Er det muligt at nå et punkt, hvor mad ikke længere er et tema 24 timer i døgnet, sådan som det er for en overvægtig, der konstant er i en indre dialog: ”Hvad kan jeg?” ”Hvad
skal jeg?” ”Hvad må jeg?” ”Jeg skulle nu heller ikke.” En dialog
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som måske ikke kører på højt niveau hele tiden, men som er en
konstant kilde til stress og frustrationer. Er det lettere sagt end
gjort? Nej, det er faktisk meget lettere, end vi havde troet, og måden at gøre det på er urgammel og ved nærmere eftertanke utrolig
natur-lig. Vi har kaldt den Rytmisk Spisning.
Rytmisk Spisning læner sig op ad regelmæssig, kortvarig tilbageholdenhed som en vej til et mere afslappet forhold til mad. I
tillæg rummer den en række biologiske fordele, som vi kommer
ind på senere i bogen. Den efterfølgende vægtreduktion er så overskuelig og ukompliceret, at levemåden uden besvær vil kunne indpasses som en permanent del af hverdagen.
Alt levende er i en dynamisk tilstand. Åndedrættet er to-faset.
Hjertet pumper og er i hvile. Muskler skal belastes og hvile, hvis
de skal trænes. Dynamik er to-faset. Symbolet på en et-faset tilstand er en streg, stilstand og forfald. I naturen oplevede man det,
da Svend Auken var miljøminister. Skjern å blev rettet ud.
Bugtningerne, som slyngede sig gennem landskabet og skabte
hvilesteder og strømninger, blev elimineret. Åen lignede en motorvej. Den døde. Laksen forsvandt, indtil man indså og accepterede
fejltagelsen og gik i gang med en gennemgribende retablering.
Er der grund til at antage, at vores fordøjelsessystem fungerer
mindre dynamisk? Hvorfor skulle det, som noget af det eneste i
vores biologiske system kunne fungere optimalt ved en ensartet
påvirkning dag ud og dag ind? Det er der nogle, der mener, at det
heller ikke gør (selvom der endnu ikke foreligger konkret evidens
for opfattelsen).
En række religiøse retninger har let eller hård faste som en del
af deres leveanvisning. Ikke kun på grund af den sundhedsmæssige effekt men også fordi de dermed mener at kunne styrke den
enkeltes evne til at udvise mådehold i dagligdagen og flytte fokus
til mere åndelige anliggender. Fasten indgår således som en integreret del af islam. Kristendommen har den, ligesom man finder
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den hos buddismen og hinduismen med flere. Men faste, som vi
har omdøbt til Rytmisk Spisning, er kun én del af løsningen. Kostsammensætning med fordeling på kulhydrater, fedt og proteiner
er også en væsentlig brik. Og endelig er der oprydningen i årsagerne bag overvægten. Samlet udgør de overgangen til en ny livsrytme. Du kan se hovedpunkterne under indholdsfortegnelsen.
Forandringsprocessen er ikke bundet til et specielt tema. Den har
en bred anvendelighed også ud over vægtproblemet.
Vi håber, at vi med denne lille bog vil kunne gøre en ende på
dine vægtproblemer på en måde, som ikke alene er effektiv, men
som meget enkelt kan indarbejdes i din dagligdag, uden at du skal
bringe ofre og i øvrigt håndtere problemer med differentieret madlavning på hjemmefronten.
Vi slutter af med et digt af Marian Williamson
Vor største frygt er ikke, at vi er utilstrækkelige.
Vor største frygt er, at vi er umådeligt kraftfulde.
Det er vores lys, ikke vort mørke, som skræmmer os mest.
Vi spørger os selv, hvem er jeg – som gør krav på at
være strålende, vidunderlig, begavet og fabelagtig?
I virkeligheden, hvem er du – der ikke er det?
Du er et barn af Gud, og at du optræder som lille og
ubetydelig, tjener ikke verden.
Der er intet oplyst i, at du gør dig mindre, end du er, for
at andre mennesker omkring dig ikke skal føle sig usikre.
Vi er født til at åbenbare glansen af Gud indeni os.
Den findes ikke kun i nogle af os, den er i os alle.
Når vi lader vort lys skinne, giver vi ubevidst andre
mennesker lov til at gøre det samme.
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FORORD
Overvægten er ikke en fjende! En kontroversiel sundhedsskribent,
som døde under mystiske omstændigheder, skrev en bog med titlen "Cancer is NOT a Disease", hvor han gjorde sig til talsmand for,
at kroppen eneste strategi er overlevelse, og at cancer rent faktisk
var kroppens forsøg på at overleve i et usundt iltfattigt (anaerobt)
indre miljø. Med det in mente er det vores opfattelse, at vi har en
tendens til at kigge skævt til symptomer og udnævne dem til
fjender i stedet for at betragte dem som vejvisere til nogle bagvedliggende ubalancer af psykisk eller emotionel karakter. Som vejviser er vægten en allieret, og vægttabet bliver et fysisk udtryk for
en positiv psykisk/emotionel udvikling. At man så yderligere kan
koble det sammen med Rytmisk Spisning, hvor man varierer sit
fødemæssige indtag og på den måde motionerer sit stofskifte, er
kun en ekstra bonus. Det var i forbindelse med færdiggørelsen af
teksten til bogen, at vi kom i tanker om det relevante i at have lidt
feed-back fra kursister, og Helles respons (hun tabte 47 kg) illustrerer essensen af det, vi gerne vil formidle.
”Hej Christian og Pernille
Ved ikke, hvad I forstiller jer af kommentar. Men for mit vedkommende har det været dejligt at arbejde med det mellem ørerne og ikke
snakke mad. Jeg tror, at de fleste overvægtige godt ved, hvad der gør dem
tykke i forhold til mad, men jeg oplever, at hvad der sker rent psykologisk
er meget mere interessant og svært at finde frem til, hvilket jeres kursus
har hjulpet til.
Jeg undrede mig over, hvad det var, der fik mig til at slå i gang efter 1
samtale med Pernille, da jeg ellers har oplevet tidligere først at komme i
gang efter et forløb af den ene eller anden slags. Forskellen har sikkert
været at det handlede om det psykologiske :)
Jeg ved stadig ikke hvor slå i gang knappen sidder, men den blev
trykket i bundet
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Håber at kommentaren svarer til jeres forventninger.
En taknemlig Helle
Skriv hvis I ønsker yderligere.
I de mange år vi har beskæftiget os med at hjælpe mennesker med
at slippe deres afhængigheder eller ubalancer, har der altid været
en fælles indledning, et fælles udgangspunkt og en fælles proces.
Temaerne eller ubalancerne har været underordnet: rygning, trøstespisning, sukkerafhængighed, prokrastinering.
Titlerne er uden betydning, rejsen er den samme. Betragter vi
vores liv som en kontinuerlig rejse, vil det være nærliggende at
beskrive vores ubalancer, uanset hvad vi måtte kalde dem, som
overflødig og hæmmende rejsebagage. Den forandringsproces, vi
sætter i gang, er ikke en ændring af rejsen og målet men en ændring af indholdet i rygsækken. Det åbne spørgsmål er: hvornår tager vi os tid til at sætte rygsækken fra os og foretage den nødvendige oprydning. Hvornår tager vi et opgør med den byrde, som
bogstaveligt talt får os til at gå med paranteslignende ben, men
som vi alligevel, på forunderlig vis, er blevet vænnet til, og som vi
på endnu mere forunderlig vis føler en sær tryghed ved.
Ingen af os behøver at gå i terapi for at finde ud af, hvad vi skal
af med. Skal vi i terapi, er det snarere for at finde ud af, hvorfor vi
synes, at vi har behov for at bære rundt på dét, som vi et eller
andet sted godt ved, at der er behov for at rydde op i. Og ikke
mindst hvornår det er tid til at gøre det. For at få styr på spørgsmålet om starttidspunkt, har de fleste brug for at finde ud af, hvilke forestillinger de gør sig om den proces, de skal sætte i gang?
Hvordan bliver det? Bliver der vendt op og ned på dagligdagen?
Kommer det til at gøre ondt? Hvis det bliver et helvede, hvor lang
tid skal jeg opholde mig dér? Kan jeg klare det? Skal jeg ændre
adfærd? Uanset hvilke spørgsmål du kan finde på at stille, er de
relevante og skal tages seriøst af den simple grund, at de er dukket
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op og beskriver en bekymring. Men lad os lige komme med betragtninger over forandringsprocessen bredt set.
Det er meget få, store ting, der sker i en håndevending. Store
forandringer sker gradvist. Vi læste for nylig om nogle danske
videnskabsmænd, der havde opstillet en tese om, at forudsætningerne for liv på jorden var blevet skabt af en byge af meteornedslag for ca. 500 millioner år siden – og at vores nuværende fauna af dyr og planter var et resultat af millioner af års udvikling og
tilpasning. Ikke engang Vor Herre, som er alting mægtig, benytter
sig af impulsive tiltag til at skabe varig forandring og udvikling.
Udvikling sker med små skridt. Kig på planteriget, ja kig på dig
selv. Du ænser ikke dagens små forandringer, men set over en længere periode fornægter de sig ikke, og kan du ikke se dem så kig
på dine børn eller børnebørn.
Lad være med at starte med et meget højt ambitionsniveau bare fordi du ikke har fået gjort noget ved dine planer tidligere. Brug
ikke et højt ambitionsniveau som kompensation for din dårlige
samvittighed over al den tid, du har brugt på ikke at tage en beslutning. Lad være med at tage drastiske skridt til forandring som
et led i en misforstået selvafstraffelse. Du kører træt, inden du er
kommet i gang. Dine følelsesmæssige reaktioner begynder hurtigt
at sabotere din beslutning.
Vi var ikke rigtig klar over sammenhængen, før vi stiftede
bekendtskab med et begreb, der hedder Kaizen – teorien bag de
små skridts forandring. Denne teori tager sit udgangspunkt i hjernens tredelte opbygning:
Hjernestammen, som kaldes krybdyrehjernen. Den varetager
nogle helt grundlæggende funktioner som åndedræt og blodomløb
og sidder nederst.
Midterhjernen eller pattedyrehjernen styrer vores kropstemperatur, vores følelser og kæmp/flugt reaktionen, der sikrer vores
overlevelse.
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Hjernebarken, som sørger for tankevirksomhed og kreative
påfund. Den del skal aktiveres, hvis vi ønsker at skabe forandring.
Forandring påvirker også den del af midterhjernen, der hedder
amygdala. I en presset situation lukker den ned for andre funktioner. Det er tilfældet når, vi ønsker at skabe grundlæggende forandringer. Den berømte klap går ned, og lyset går ud i den rationelle tankeproces.
Forestillingen om drastiske forandringer i forbindelse med
vægt- eller andre problemer kan altså skabe angst og medvirke til
at sætte fart i amygdalas aktivitetsniveau, så motivation og kreativitet mere eller mindre nulstilles. Amygdala skal holdes i ro. Det
gøres ved hjælp af teorien om de små skridts forandring.
Robert Maurer, der har skrevet bogen ”Kaizen – et lille skridt
kan ændre dit liv” omtaler en klient, der skulle i gang med et motionsprogram, men hvis dag var så spækket med gøremål både i relation til arbejde og familie, at der simpelthen manglede timer i
døgnet, hvis hun også skulle i gang med et tidskrævende motionsprogram – der rent faktisk var livsvigtigt for hende.
Dr. Maurer foreslog hende følgende: ”Kunne man tænke sig, at
du, når du alligevel ser fjernsyn, rejser dig i ét minut for et gå på
stedet? Det eneste, du skal gøre, er at gå i et raskt tempo i ét minut.
Kan du gøre det?” Det forslag kunne hun dårligt sige nej til. Hun
startede. Hun kom i gang, og det udviklede sig. De små skridt var
så ubetydelige, at de ikke vækkede amygdala.
Når ambitionsniveauet ikke holder, går det ud over selvværdet. Kompensationen for tabet sætter sig i reglen på hofterne.
Lav små forandringer i stedet for. Små forandringer, der kan give
dig gentagne glæder og begrundet optimisme, og som på grund af
vedholdenhed bliver til store ændringer.
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