
Vi skal afholde os fra hurtige slankekure, hvis virkning kun holder kort 
(hvis de overhovedet virker), og som kan være noget af en plage at gen-
nemføre.
Ifølge de tre terapeuter, LIV & SJÆL har talt med om vægttab, gælder 
det primært om at have tankerne med – vi skal så at sige ’tænke os 
slanke’ og ønske os resultat af et oprigtigt hjerte. Samtidig skal vi sætte 
os ind i basal viden om sund og usund kost og derudfra spise, hvad vi 
har lyst til. Dog ikke ud over mæthedsgrænsen!
Måske har du et nytårsfortsæt om at tabe dig – så læs her og bliv inspi-
reret til at gå glad videre mod målet!           
 

Af Vibeke Steinthal
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”Når vi ønsker os noget og er indstillet på at arbejde frem mod 
opfyldelse, er det vigtigt at tænke eller helst sige det højt. Eksem-
pelvis: ’Jeg vil være slank!” Og endelig ikke:

’Jeg vil ikke længere være tyk’. Det sidste udsagn er negativt 
formuleret, og det ubevidste sind
forstår kun positive udsagn. Ordet ’ikke’ bør undgås.” Budska-
bet kommer fra NLP-psykoterapeut Lone Ladefoged, der har 
gjort vægttab til sit speciale.

”Da jeg var færdiguddannet i NLP, følte jeg, at jeg stod med 
så mange fremragende værktøjer, at jeg måtte bruge den viden 
til at hjælpe så mange som muligt. Når jeg valgte slanketerapi 
som speciale, kom det sig af, at jeg en dag skulle holde foredrag 
om NLP for et gymnastikhold i Hillerød, og flere af deltagerne 
udtrykte ønske om at tabe sig. De efterfølgende gode resultater 
fik mig til at kontakte ugebladet ”Alt for damerne”, som bragte 
en stor artikel om emnet. Fra den dag er det strømmet ind med 
henvendelser.”

Online-slankekursus
Lone Ladefoged understreger, at hendes online-lektioner – slan-
kestudiet. dk – går ud på at give sig god tid til omlægning af 
kostvaner.

”Planlæg de forandringer, du synes, du kan klare. Går du i 
gang med en stor revolution, risikerer du at løbe tør i det. At 
tabe sig skal ikke være en plage, men en glæde.”

En af Lones kæpheste er, at vi altid skal spise, hvad vi har 
lyst til. Men det skal ikke kun være øjnene og smagsløgene,der 
bestemmer, for så får vi helt sikkert lyst til noget mere af den 
lækre mad, end kroppen kan nå at fordøje. Når du også med-
tager basal viden om ernæring, din erfaring om hvordan forskel-
lige fødevarer virker på din krop plus din umiddelbare fornem-

melse for, hvordan den mad, du overvejer nu også vil føles, når 
den ligger i din mave, så bliver lysten baseret på et mere hold-
bart grundlag.

”Selvfølgelig kan vi få lyst til et glas vin og en overdådig dessert 
engang imellem, og når vi følger 80/20 reglen, er der også plads 
til det. Altså 80% sundt og max. 20% tomme kalorier – måske 
90/10 mens du arbejder mest intenst med vægten.

Jeg tager helt afstand fra strikse kostplaner og forbud, for 
det kan ingen holde ud, slet ikke i længere tid. Vær 100% bevidst 
om, hvad du spiser dagen igennem og nyd det, du har valgt
med god samvittighed. Den strategi vil helt sikkert give dig 
mere og mere lyst til at spise sådan cirka det, kroppen har brug 
for.”

7 principper
I Lones online-studie introduceres vi for syv principper i forbin-
delse med vægttab.
Her er et par af dem:

”Kroppen ved bedst, og den giver dig hele tiden besked om, 
hvordan det står til. Gør hvad du kan for at styrke din krops-
bevidsthed – holde dig i god kontakt med kroppen, for dér får 
du de allerbedste råd om, hvad du har brug for.”

”Tanker er det, der giver mest uro, og uro er ofte impulsen 
til at spise. Det handler derfor (groft sagt) om at sortere dine 
tanker i fortid eller fremtid, så du kan lægge dem fra sig og 
slappe af i din krop. At være i stand til at ændre sine tanker og 
på den måde påvirke sine følelser og sin tilstand, er essentielt 
for at nå din naturlige vægt.”

”Dine leveregler og vaner skal gavne dig – uanset hvordan 
livet udvikler sig. Hvis livet går anderledes, end du troede, kan 
du blive nødt til at tilpasse dig virkeligheden. Det er ikke noget 

 
Derfor mislykkes slankekure ofte
1. Der sker ikke noget med dine tankemønstre, når du følger en kur. Bagefter tænker 
du, at det
er en kamp at holde vægten, og at du sikkert tager det hele på igen. Og det gør 
du så.

2. Du har stadig brug for at dulme dine følelser med mad. Kuren har jo ikke lært 
dig, hvordan du tager dig af dig selv og sætter dine grænser. Så når der bliver 
prikket til dine følelser, er du tilbage i slikskålen.

3. Du fik ikke noget naturligt forhold til mad ved at følge kuren. Tværtimod tænker 
du endnu mere i forbud, og du spiser stadig med dårlig samvittighed. Og du føler 
stadig, at du går glip af noget godt, når du siger nej tak til mad. Alt det giver uro 
og stress. Du kan ligefrem blive trodsig og få lyst til at spise noget, der er meget 
forbudt.
Fra Lone Ladefoged online-kursus på slankestudiet.dk

Overvægt og følelser hænger ofte sammen som ærtehalm. Jeg har hørt mange 
overvægtige kvinder fortælle, at de spiser for ikke at mærke deres følelser. Følelser 
er besværlige – livet er langt enklere uden.

Betragt enhver forhindring som en opgave, der har en løsning. Forhindringer kan 
f.eks. være mistillid til projektet, manglende motivation eller energi, vanskelighe-
der med at forestille sig fremtidsbilledet, hæmmende overbevisninger eller enhver 
anden blokering, du måtte fornemme. Vær især omhyggelig og ærlig, når du 
overvejer negative sidegevinster ved at blive slank. Frygter du at blive afvist af 
dine overvægtige venner og at miste et vigtigt fællesskab? Vil du kunne undvære 
undskyldninger for at spise usundt?

Fra Lone Ladefogeds bog ”Tanker der slanker”

”Forestil dig at du står foran et magisk spejl, som afslører, hvordan du ser ud tre år 
ud i fremtiden. Træd ind i ”spejlet” og lev dig helt ind i dit slanke fremtids-jeg. Mærk 
efter hvordan det føles. Hvordan er din kropslige tilstand?”
Øvelse fra Lone Ladefoged.

nederlag, men en god strategi. Lav om på det, 
du kan, og acceptér det, du ikke kan ændre. 
Det tager tid at få nye vaner, så tag dig den 
tid, du har brug for, så får du det bedre og 
bedre i din hverdag.”

Opbevaring
Om den vigtige tankeproces siger Lone, at 
tanker går forud for alt eksisterende:  

”Tanker er afgørende, når du skal ændre 
dine vaner, men selvfølgelig er det ikke nok 
at tænke. Der skal også handles. Aktiv hand-
ling udgør forskellen mellem tanker, der 
forbliver luftige drømme og tanker, der bliver 
til vellykkede projekter. Godt nok kan ingen 
helt overskue og tilrettelægge en proces, som 
varer flere måneder eller mere. Men alle kan 
se, hvad de kan gøre lige præcis i dag. En 
ekstra kage kan ødelægge resten af dagen 
med selvbebrejdelser, og omvendt kan bare 
én ny, sund vane støtte processen.”

Lone anbefaler, at når først vi har sat os det 
glade mål at nå en naturlig vægt, så at føre 
dagbog om vore tanker og overvejelser i for-
bindelse med forandringsprocessen:

”Går det godt i løbet af dagen, men er svært 
om aftenen? Hvad kan gøre dine måltider 
bedre? Er den i balance i forhold til protein, 
kulhydrat, fedt? Det er også en god idé at 
skrive  ned, hvad vi spiser for at blive helt 
bevidst om det. Og så er regelmæssig motion 
en absolut forudsætning for at målet nås.”

Lone Ladefoged har skrevet to ypperlige bøger 
om vægttab: ”Tanker der slanker” og ”Tænk 
dig sund og slank.” Hun har konsultation i 
Ålsgårde i Nordsjælland.

www.slankestudiet.dk
www.naturligslank.dk



En samtale plus test  varer ca. halvanden 
time og følges op en månedstid efter med ny 
test. Hvis klienten er særligt psykisk belastet, 
supplerer Marianne behandlingen med sam-
taleterapi og evt. healing.

Marianne er oprindeligt cand.mag. i 
engelsk og dansk, en uddannelse hun brugte 
i mange år som lærer. Når hun for ca. 20 år si-
den helt skiftede retning, var det for at hjælpe 
sin lille søn, der var multiallergiker.

”Det var meget belastende, ikke mindst 
fordi jeg var alene med ham. Han blev be-
handlet på Rigshospitalets børneallergiklinik, 
men noget sagde mig, at det måtte kunne 
gøres bedre, så jeg uddannede mig til biopat 
og fik derigennem min søn befriet for de 
store mængder medicin.”

Udover arbejdet som alternativ behandler 
holder Marianne foredrag om biopati og 
spirituelle emner, og hun har skrevet den 
spirituelle romantrilogi ”Visdommens porte” 
(Skriveforlaget 2012), der primært henvender 
sig til de 10-14årige. 

www.marianneholmen.dk

HYPNOTERAPI
Ifølge hypnoterapeut Susse C.C. Persson er 
der tre forudsætninger for, at en hypnotera-
peutisk behandling virker:

”Du skal være 100% motiveret og oprigtigt 
ønske at slippe af med overflødige kilo. Det 
skal fysisk være muligt. D.v.s. at du ikke tager 
medicin med fedende bivirkninger, og at du 
ikke lider af en stofskiftesygdom. Betingelse 
nr. 3 er, at du er i stand til at forestille dig selv 
slank,” siger Susse.

Hun forklarer videre, at man under hypno-
sen hele tiden er vågen og har fuld kontrol 
over forløbet. Man kan altså stoppe, hvis man 
af en eller anden grund ikke føler sig godt 
tilpas. Tilstanden kan sammenlignes med den 
tilstand, vi er i lige før vi falder i søvn – altså 
en let døs.

”Hypnoterapeuten kan absolut ikke påvirke 
folk til noget, de ikke oprigtigt har lyst til. 
Jeg taler i positive, konstruktive vendinger til 
personens underbevidsthed. Han/hun mister 
tidsfornemmelse, slapper fuldstændig af 
og bliver dermed modtagelig over for mine 
positive budskaber. 

hormonbalance, fordøjelse. I hvor meget motion du dyrker, om du 
spiser godt med fibre og om du får tilstrækkelig søvn. Producerer 
du for meget cortisol, fordi du er stresset? Det tager man også på 
af, og stress er desværre enormt udbredt”

Marianne finder netop samtale vigtig, fordi det psykiske spiller 
så stor en rolle, når det gælder vores velbefindende, derunder 
vægten.

”Mange bruger overvægt som et beskyttende panser. De lider 
måske af social angst og/eller de vil helst ikke vil have partneren 
for tæt på. En del fornægter deres overvægt, bilder sig ind, at de 
aldrig spiser for meget og vil ikke have noget at gøre med at tælle 
kalorier. I reglen lykkes det at lede personen ind på et helt andet 
tankespor.”

Mariannes generelle råd om kost peger på vigtigheden af bl.a. 
kosttilskud som selen og fiskeolie. På krydret mad, som får os til 
at svede og derved forbrænde kalorier. Og på den fejlopfattelse 
at det skulle hjælpe at sulte sig. Det får os kun til i desperation 

at fylde hullet i maven op med usunde ting, og det nedsætter 
stofskiftet.  

Pas på slankepulvere!
Hun vil godt gå med til brug i perioder af slankepulver som erstat-
ning for et enkelt regulært måltid, men gør samtidig opmærksom 
på, at flere af de kendte pulvere – bl.a. Nupo – bevisligt indehol-
der det skadelige sødestof aspartam. 

”En nylig videnskabelig undersøgelse viser, at aspartam ikke 
blot er fedende, men også øger risiko for kræft. Stoffet er desvær-
re udbredt og findes f.eks. i light sodavand (Nutra Sweet). Så er en
”ægte” cola med sukker trods alt bedre. Et andet skadeligt og 
(ifølge nye undersøgelse) fedende stof  er smagsforstærkeren 
MSG – tidligere kaldt ”det tredie krydderi”. Det findes i bl.a chips, 
færdige supper, sovse og bouillonterninger.”

Marianne understreger videre, at visse former for medicin kan 
virke fedende, f.eks. antidepressive midler.

sundhedsundhed

BIOPATISK HJÆLP
Hvis du føler behov for præcis viden om, hvad der er godt og ikke 
godt for dig at putte i munden, er det en god idé at opsøge en 
biopat. Vi har talt med biopat Marianne Holmen, som har konsul-
tation i København Brønshøj. Hun tester klienten med et elektrisk 
apparat, en såkaldt Biomaster. Dens viser slår ud, når hun trykker 
med en sonde på et akupunkt på klientens finger. 

”På den måde kan jeg se, hvordan organerne fungerer, og hvilke 

områder i kroppen, der eventuelt er i ubalance. Derefter tester 
jeg, hvilke homøopatiske midler og kosttilskud, som vil gavne dig,” 
forklarer Marianne Holmen og fortsætter:

”Af testen vil det også fremgå, om du har infektioner, måske 
medicinforgiftning og eller allergier. Måske er der en enkelt ting, 
du spiser hver dag, men som din krop ikke tolererer.
Gennem en indgående test samtale får jeg  indblik i dit stofskifte, 

Se det for dig!
Før og efter sessionen taler jeg 

indgående med klienten og under-
streger vigtigheden af at gentage 
mantraet ”Jeg er sund og slank” for sig 
selv fremfor at græmme sig over de 
overflødige kilo. Og igen – visualisér 
og se for dit indre blik dig selv med en 
slank figur om tre måneder.”
Om vigtige elementer i slankeproces-
sen siger Susse:

”Du skal være opmærksom på ma-
den, du spiser, virkelig samle dig om 
måltidet og endelig ikke se distrahe-
rende TV imens. Fokus på det, du put-
ter i munden betyderl blandt andet 
, at du ikke bare i tanketom tilstand 
dykker ned og ned i en slikskål.
Mit punkt nr. 2 hedder, at du skal 
spise det, du føler lyst til – dog ud fra 
en vis viden om sunde og usunde in-
gredienser. Endelig er det afgørende, 
at du stopper med at spise lige så 
snart, du føler dig rimelig mæt.”

Susse C.C. Persson har konsultation 
i København Ø og har rigtig gode 
resultater med hypno-behandling af 
såvel overvægtige, rygere, der ønsker 
at stoppe som mennesker, der lider 
af angst. Hun har også uddannet sig i 
Tankefelt-terapi.
www.slipdinangst.dk

Hvis du griner 15 min. om dagen, 
forbrænder du ca. 40 kalorier.

Personer,der spiser krydret mad, 
forbrænder ca. 45 kalorier mere 

pr. måltid end dem, der undlader 
stærke krydderier.

Vælg nødder i stedet for slik, når du er 

lækkersultenl

(Eviggyldige slanketips)

Reklamefup

For et par måneder siden trådte 

nye EU-regler i kraft. Det er nu 

tilladt for fødevareproducenter 

at lovprise deres produkter i re-

klamer. I princippet vil det sige, 

at vi kan støde på annoncer om 

at røde pølser styrker knoglerne, 

at bearnaise-sovs slanker, eller 

at vanille-is giver ny energi. Så 

pas godt på!


