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IGEN MATTE han kobe sine cowboybukser
et nummer storre. Frustrationen var denne

gang til at tage atfalep|. Det gik op for Soren

Kjer, at han mAtte pror.e noget nyt for at gare

noget ved de ti ekstra kilo, der stille og roligt
var kommet pA med Arene.
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* I clag aille jeg end ikke oaerueje at

gore naget aktiat for at ffr slik. Ud

aver bsrnenes fredagsslik ksber ui

s.iwldent sade ting.

Da Soren var i 2O'erne, dyrkede han judo pA eli-
teplan. Indtil han var et par og tredive, kunne
han spise alt, hvad han kunne proppe i hovedet
- ogsi slik. Motionen Ad kalorierne. Precis som
situationen er for rigtig mange andre yngre, ak-
tive mend.
Soren Kjer er i dag 47 Ar og selvstendig busines-
scoach, gift med fire sammenbragte born i alde-
ren 6-15 Ar, hvor han er far til de tre.
Hans sode tand er ikke noget, der er kommet med
alderen, men pludselig satte indholdet i slikpo-
serne, kagen og chokoladen sig pA sidebenene.
Hvis Soren ville tabe de ti overskydende kilo
og derefter holde vegten, krevede det en men-
tal endring. Som coach ved han, at det gelder
om at tenke lengere end bare to skridt frem.
Motivationen skal vere i orden, hvis man ikke
skal falde tilbage til de uhensigtsmessige vaner.
Og det skulle vise sig, at det for Soren blev for-
fengeligheden snarere end det sundhedsmessi-
ge - som angsten for blodproppen eller sukker-
syge, der fik ham til at styre den rigtige vej.

-Jeg visualiserer enten skrekscenerne, f.eks. hvor
jeg stAr i badebukser med en mave, der buler ud
den forkerte vej, oh skrek, eller den positive scene,
hvor pigeme kigger efter slanke, atletiske mig. De
billeder fAr mig til at tenke tanken til ende og kan
motivere mig til at lade chokoladen ligge.
Visualisering er det, der virker for ham. Og han ved,
at den ene Marsbar ikke er afgorende, men han ved
ogsA, at det alligevel er den, der starter processen,
for han kan ikke lade vere med at tage den neste.

Txnker da mere, end du handler, er det

- Derfor skal jeg slet ikke tage nogen overhove-
det. Det er sidan, jeg har tabt mig stille og roligt
uden risiko for at tage pA igen.
Hvis Soren ved, der ligger noget lekkert i den
overste kokkenskuffe, si spiser han det.

- I dag r.ille jeg end ikke overveje at g6re noget
aktivt for at fA slik. Ud over bornenes fredags-
slik kober vi sjeldent sode ting. NAr jeg er ude at
kore til msder og skal tanke op, sA ryger der ikke
lengere lige et stykke chokolade med i kobet. Jeg
tenker bevidst over, at det sode kick er vek i lo-
bet af to minutter. Man skal bare lade vere med
at tage chokoladen, sv€rere er det ikke.
Nu er han i sterk form, som han siger, selv om
der stadig er tre kilo, han gerne vil smide. Soren
forklarer, at nAr motivationen opstAr, og man selv
tror pA mAlet, si opstAr forandringen.

- Tenker du mere, end du handler, er det fordi,
du mangler motivation og forstAelse for, hvad
det koster at holde fast i dine undskyldninger og
forhindringer. Du mangler et helt klart billede af,
hvad du fAr, nAr dine forhindringer ikke er der
lengere, sA du skal skabe en anden virkelighed.
Jeg sporger mig selv: Virker det, du gor nu? Hvis
ikke, m5;'eg finde pi noget andet at gore.
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