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Boost dit 
    mentale og kropslige

Hvad tænker du om dig selv − og hvordan har du det med 
din krop? Svarene afslører, hvordan dit mentale og kropsli-
ge selvværd har det. Her får du eksperternes råd til, hvor-
dan du kommer i psykisk topform. 
 
Af Anette Kjærgaard  Illustration Wendy Plovmand

selvværd

 F orestil dig, at du føler dig fysisk stærk, har god kontakt til din krop, masser af 
energi, overskud og en udstråling, der signalerer, at du har det godt med dig 
selv. Du føler dig tilfreds med at være den, du er, og tænker langt flere positi-
ve end negative tanker om dig selv. Med andre ord: Dit selvværd er i top. Både 

kropsligt og mentalt. 
Ligesom krop og psyke hænger uløseligt sammen, så er der nemlig nøje sammen-

hæng mellem det kropslige og det mentale selvværd. Underskud på den ene konto 
 boner straks ud på den anden og omvendt. 

− Mange sætter kropsligt selvværd lig med fedtprocenter og flade maver, men det er 
en misforståelse. Du kan sagtens være veltrænet og føle dig sund og have et højt krops-
ligt selvværd, selv om du vejer for meget, siger Lotte Paarup, der er fysioterapeut og per-
sonlig træner med speciale i bl.a. pilates og åndedrætsteknikker. 

Ifølge hende handler det kropslige selvværd i højere grad om, hvordan du har det i − 
og med − din krop. Om du er til stede i din egen krop og føler dig godt tilpas i den − og 
i det store hele er tilfreds med, hvordan den ser ud. Det mentale selvværd fortæller til 
gengæld noget om, hvordan du oplever dig selv og din værdi som menneske. Om du kan 
lide den, du er, og er tilfreds med at være dig uafhængigt af, hvad du i øvrigt præsterer i 
dit liv.

En hurtig måde at teste dit selvværd på er at lægge mærke til, hvordan du taler til 
dig selv. Er din indre dialog overvejende positiv, eller er du tit optaget af at bebrejde og 
skælde dig selv ud og slå dig selv oven i hovedet? Hvis svaret på det sidste spørgsmål 
er ja, er dit selvværd sandsynligvis ikke særlig højt, fortæller terapeut og sexolog Tanja 
Glückstadt.

− Mange mennesker, og især kvinder, 
er ofte meget selvkritiske, og det nedbry-
der selvværdet − både mentalt og krops-
ligt, siger Tanja Glückstadt.

Krop og psyke hænger sammen
Det kropslige og mentale selvværd påvir-
ker konstant hinanden. Alt, hvad vi tæn-
ker og føler, giver en reaktion i kroppen, 
ligesom fysisk aktivitet vil påvirke vores 
tanker og dermed følelser.

Mange oplever f.eks., at de føler sig 
glade og fulde af energi efter en løbe-
tur, fordi kroppens eget lykkehormon 
endorfiner og andre værdifulde stof-
fer er blevet udskilt i kroppen. Løbetu-
ren har altså løftet både det kropslige og 
det mentale selvværd. Omvendt får både 
krop og psyke det dårligt hos de fleste, 
hvis de igennem længere tid spiser for 
meget chokolade, kager og andet usundt. 

Hvordan vi har det i og med krop-
pen, og hvad vi føler os værd som menne-
sker, hænger altså sammen. Alligevel kan 
det kropslige selvværd være højt samtidig 
med, at det mentale er lavt – og omvendt. 

− Du kan sagtens være tilfreds med 
din skal, men ikke med det, der er indeni. 
Måske tænker du om dig selv, at du er 
en flot pige, men er samtidig plaget af at 
være dødeligt jaloux. Hver gang kæresten 
ser på en anden, bliver du usikker, fordi 
du er usikker på dit menneskelige værd. 
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Og så reagerer du måske med vrede eller angst, siger Tanja Glückstadt. 
For nogen er både det kropslige og det mentale selvværd lavt. smukke kvinder med 

flotte kroppe kan sagtens gå rundt med en følelse af aldrig at være gode nok, smukke 
nok, dygtige nok − og at de altid skal præstere. 

Motion og rigtig vejrtrækning styrker dit selvværd
Nøglen til det kropslige selvværd er ifølge Lotte Paarup åndedrættet. På trods af sit job 
som personlig træner og fysioterapeut gik hun for snart fire år siden ned med alvorlig 
stress. For mange år i rollen som superkvinde slog hende ud. sent i seng, tidligt op og alt 
for meget fart på undervejs blev for meget for hendes krop og psyke, og det lagde selv-
værdet ned med et brag.

− Når livet går for stærkt, begynder vi at trække vejret ufrit, og det gør, at vi mær-
ker vores krop dårligt. Vi overhører dens signaler og mærker ikke, hvordan vi har det, 
før den er helt gal. Det sker for rigtig mange mennesker, og det var også, hvad der skete 
med mig, fortæller Lotte Paarup.

selv kom hun tilbage til sin krop og sit liv ved at dyrke motion og træne sit åndedræt. 
− Når du trækker vejret ordentligt, får du ilt ud i alle kroppens celler. Dit blodtryk 

og din puls falder, og de stresshormoner, som udskilles i kroppen, nedsættes. Det gør, at 
du bedre kan mærke din krop, 
som jo er hele forudsætningen 
for at have et godt kropsligt 
selvværd, siger hun. 

Vejrtrækningen bliver også 
påvirket af, hvordan du har det. 

− Hvis du ikke er på toppen 
mentalt, så sætter det sig i din 
krop eksempelvis ved, at din 
vejrtrækning bliver overfladisk. Og desværre gør kroppen det, at når vi ikke er så glade, så 
gider den ikke rejse sig en ekstra gang eller smile til verden. 

Lotte Paarup arbejder i dag meget med åndedrættet i sit arbejde og har netop udsendt 
en dvd med åndedrætsøvelser. 

Motion er også afgørende, hvis det kropslige selvværd skal hæves. Har du det ikke 
særlig godt med din krop og er ude af vanen med at dyrke motion, så lad dig ikke para-
lysere ved tanken om fitnesscentre og holdtræning. Tag i stedet traveskoene på og gå en 
tur, anbefaler Lotte Paarup. 

− Gåture er en af de bedste motionsformer overhovedet, fordi vi er skabt til at gå. 
Jeg og min krop elsker at gå. Mit mentale og kropslige selvværd stiger efter en gåtur, 
fordi jeg får lys, luft, natur og bevægelse. Det er godt for både kredsløb, åndedræt og de 
store led og muskler, siger hun. 

Er du ikke vild med at gå, så find andre måder at bruge din krop på, for motion skal 
du have for at føle dig rigtig godt tilpas i din krop. 

Tal pænt til dig selv
Nøglen til det mentale selvværd er at tænke og tale positivt og anerkendende om sig 
selv. Desværre er mange kvinder deres egen værste kritiker. De er udstyret med en indre 
negativ, hård og dømmende stemme, der skælder ud, nedgør og håner dem i en uende-
lig ordstrøm. Det kan lyde sådan her: „Hvor var det dog tåbeligt gjort,” eller „Du dur da 
heller ikke til noget som helst,” eller „Din store idiot, tænk dig dog om.”

Deres lave selvværd får med andre ord et rigtig kedeligt og selvdestruktivt udtryk.
Lavt selvværd handler tit om gamle erfaringer og oplevelser. Måske blev du som barn 

aldrig hørt, måske blev du domineret eller tilsidesatte dig selv. Eller måske har du mis-
forstået nogle af de signaler, du har fanget, og som har været med til at give dig et dårligt 
selvværd, siger terapeut Tanja Glückstadt.

En vigtig brik i at styrke sit mentale selvværd er også at give sig selv omsorg − udover 
at tænke og tale positivt om sig selv. Det kan være at tage en daglig powernap, et langt 

„Hvis du ikke er på toppen 
mentalt, sætter det sig i krop-
pen f.eks. ved, at din vejrtræk-
ning bliver mere overfladisk.”

3 øvelser

styrk dit 
mentale 
selvværd
1. Tal til dig selv 
med kærlighed
Støt dig selv og anerkend dig selv for 
de ting, du gør, siger og udretter. For 
hver negativ tanke om dig selv så sig 
mindst to positive. På den måde giver 
du modpol til den negative stemme in-
deni. Start sætningen med: „Jeg er...” 
Det kan være ting, du er stolt af ved 
dig selv, en egenskab du har som per-
son. For eksempel at du er en god mor, 
en lyttende veninde eller en konstruk-
tiv kollega. 

2. Få dig et mantra
En måde at styrke dit selvværd på er 
at rose dig selv. Hver aften, før du fal-
der i søvn, siger du noget styrkende og 
positivt til dig selv. Det kan være: „Jeg 
er stolt af mig selv, og for hver dag, der 
går, får jeg mere selvværd”. Eller du 
kan sige: „Jeg er unik og helt okay, som 
jeg er”.

3. Udfordr dig selv
At styrke det mentale selvværd kan 
også handle om at bryde dit norma-
le mønster. Udfordr dig selv til at gøre 
ting, du normalt ikke mener, du kan 
tillade dig at sige eller gøre. Hvis du 
f.eks. synes, du er stille, og det påvirker 
dit selvværd på en måde, så du har det 
skidt med dig selv, fordi du ikke ønsker 
at være sådan en person − så start 
med at udfordre dig selv ved at sige 
noget i større forsamlinger, så du får 
eksponeret dig selv og ikke kun føler 
dig som hende den tavse i hjørnet. 

3 øvelser 

styrk dit
kropslige 
selvværd
1. Hav et realistisk fokus
Er du utilfreds med dele af din krop, så 
fokuser bevidst også på det, du er til-
freds med. Din bagdel, dine bryster, din 
mave ... Lad med andre ord ikke en en-
kelt delle udgøre hele dit kropsbillede. 
Når du også kan få øje på alt det, du er 
tilfreds med, så vil dellen komme til at 
fylde mindre i dit hoved og dermed ikke 
styre dit kropslige selvværd for meget. 

2. Gør noget for din krop
Hvad enten du er tilfreds med din krop 
eller ej, så gør noget for den. Dyrk mo-
tion, giv dig hen til nydelsesfuld sex, 
spis sundt og nærende. Når du gør no-
get for din krop, er det med til at styrke 
din følelse af at have det godt i og med 
din krop. Det får dig til at tænke bedre 
om dig selv, fordi sex og motion slipper 
endorfinerne løs i kroppen, så du ople-
ver mere glæde. Selvværdet nyder også, 
når du gør noget ud af dig selv med læk-
kert tøj og makeup.   

3. Træn dit åndedræt
Hiv stikket ud en gang om dagen og 
brug tiden på at træne et åndedræts-
program, eller dyrk motion som yoga og 
pilates, hvor vejrtrækningen er et vig-
tigt element. Du kan også tage en time-
out, hvor du sætter eller lægger dig ned 
og tager nogle dybe vejrtrækninger helt 
ned i maven. Tænk på at fylde alle krop-
pens celler med ilt. Allerede efter 5-10 
vejrtrækninger vil du mærke stor effekt 
på din krop og din hjerne. Du tænker 
mere klart, og kroppen kommer i et la-
vere gear. 

karbad eller at unde sig selv en skøn kjole eller en tur i operaen. 
Angst, depression, jalousi, kriser, problemer i parforholdet og mangel på selvtillid er 

ofte forbundet med lavt selvværd. 

Bliv en bedre (mere selvsikker) udgave af dig selv
Med andre ord er dit selvværd en dynamisk størrelse, som forandrer sig livet igennem. 
Fordi du har højt selvværd i dag, er det ikke ensbetydende med, at du også har det i mor-
gen. Hvorfor? Fordi vi hele tiden bliver påvirket af oplevelser, situationer og erfaringer, 
som kan skubbe til vores balance. 

− Netop derfor er det afgørende at gøre gode ting for sig selv både fysisk og mentalt, 
så vi føler livsglæde og harmoni med os selv. så vi er tilfredse ikke bare med livet – men 
også den, vi er i livet, siger Tanja Glückstadt. 

Den gode nyhed er nemlig, at det også gælder den anden vej rundt. Fordi dit selvværd 
er lavt i dag, behøver det ikke være det i morgen. Her på siden finder du seks øvelser, der 
kan være med til at få dit selvværd − både kropsligt og mentalt − tilbage på ret køl. 
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