
 

Sakana v/ Zoë Escher – Meklenborggade 2, 4 th, 2300 København S 
CVR: 32227392 

Tlf: 29 70 53 45 – Mail: info@sakana.dk. Web:http://zoeescher.com. Bank: Nordea Regnr. 2141 Konto: 756 352 2660 

 

 

 

5 Gratis råd: Sådan kommer du igennem en travl periode 

 

 

 

Der er 5 områder som du bør kigge nærmere på for, at komme igennem en travl periode uden alt for meget 

stress. Det drejer sig om følgende; 

 

Ambitionsniveau 

De fleste vil rigtig gerne have et spændende liv med familie, fritid, venner, aktiviteter og en sund livsstil. 

I bestræbelserne på, at gøre det så godt som muligt, skal det for nogens vedkommende også være så 

perfekt som muligt. Det kan i nogle familier give unødigt stress, fordi to-do-listen blive ekstraordinær lang. 

 

Et eksempel kunne være et ønske om, at bage det daglig brød til morgenmad og madpakker.  

Hvis du begynder at få stress bare ved tanken om, at skulle bage et par gange om ugen. Så bør du måske 

overveje, om det ikke kan betale sig, at du køber dit bagværk i en god bager, derved får du mere tid andre 

aktiviteter. 

 

Regelmæssig motion 

 

Det er en rigtig god idé at dyrke 3 gange om ugen. Det er lige fra ½ times gåtur til 1,5 times træning i et 

fitnesscenter. Ved at dyrke regelmæssig motion får du mere overskud til en travl hverdag. 

Det handler ikke altid om hvor hård træningen skal være, det er mindst lige så vigtigt at komme ud og 

bevæge sig. Hvis du føler at du ikke har tid til at træne, så tag trapperne i stedet for elevatoren på arbejdet. 

Det er lige så fint.  

 

Meditation 

 

I løbet af en dag, bliver du konstant bombarderet med informationer som du skal forholde dig til. Dit 

mentale sind er på overarbejde det meste af tiden, da du sikkert som så mange andre lægger ører til rigtig 

meget, er det godt holde en lille pause. 

 

Når du kommer hjem efter en arbejdsdag, er det en rigtig god idé at tage 5 minutter, hvor du lige lukker 

øjne, slapper af og slet ikke tænker på noget. Hvis du gør det hver dag, vil du få mere overskud i hverdagen. 
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Balanceret kost 

 

Det er vigtigt at spise en balanceret kost. Ved dette mener jeg, at du ikke skal spise på McDonald’s flere 

gange om ugen, men du skal heller ikke kun spise salat alle ugens dage. 

Det er vigtigt at kroppen får varieret kost, der indeholder både grøntsager, kød, fisk og kornprodukter i 

afbalanceret mængde.  

 

Slap af 

 

Som så mange andre har du sikkert ekstraordinær travlt i kortere eller længere periode på grund af arbejde 

og de mange aktiviteter, som du og din familie også ønsker at deltage i.   

 

I en travl periode er det lige så vigtigt at der er plads til familietid, hvor der bliver slappet af og hygget uden 

de store planer. Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor der bliver spillet kort.  

 

Til foredraget ”Sådan når du dine mål” taler jeg om, hvordan du skaber det liv som du drømmer på.  

Du kan læse mere om foredraget på min hjemmeside http://zoeescher.com 

 

Kærlig hilsen 

Zoë Escher 
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