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TRENING

TREN

Jepp, intet mindre. Akkurat som det lønner seg å 
trene utfall om du vil ha strammere rumpe,  

gjelder det å trene på å kjenne lykke i hverdagen. 
Med disse 10 lykkenøklene er du på god vei!

TEKST: VIVIAN SONGE FOTO: GETTY IMAGES

LYKKE- 

En lykkebevegelse som har som mål å skape 
positiv sosial endring verden rundt. Hittil har den 
rundt 30 000 medlemmer fra 142 land. Sjekk ut 
actionforhappiness.org, der du kan melde deg på 
og finne flere måter du kan skape mer lykke i deg 
og rundt deg på.  

HVA ER ACTION FOR HAPPINESS? 

MUSKLENE
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...vitamin C skal virke styrkende på 
sinnsbalansen og lykkefølelsen? Spiser du 
mye C-vitaminrik frukt og grønnsaker som 
appelsiner, epler, persille, brokkoli, jordbær, 
papaya, spinat, mango og asparges, gir du 
kroppen en god lykkestart. Så hvorfor ikke 
blande alt sammen i en deilig smoothie?
…din favorittmusikk kan booste 
lykkefølelsen din på 1-2-3? Selv om de fleste 
av oss VET hvor glade vi blir av å sette på 
yndlingssangen, danse vilt, synge høyt og 
drømme oss bort, er det lett å glemme å 

skru den på når dagen er grå. Så kom igjen, 
gjør det!
… trenger du et lykkekick og finner det 
ikke i deg selv, kan du rett og slett søke 
på «happiness» på YouTube og fylle på 
lykkekontoen der. 
… de ti lykkenøklene i denne artikkelen 
er basert på første bokstav i de engelske 
ordene GREAT DREAM? GREAT henviser 
til våre ytre handlinger, mens DREAM henviser 
til indre tilstand og hvordan vi forholder oss til 
livet. Ikke så verst å starte dagen med? 

VISSTE DU AT ...

V
i er alle forskjellige, og det som 
får deg til å smile og hoppe på ett 
bein, får kanskje ikke venninnen 
din til å lette på lilletåa en gang. 
Men vi er alle mennesker, 
og moderne lykkeforskning 

har kommet fram til at så lenge du tilhører 
Homo sapiens, kan du vanskelig unngå å 
påvirkes av disse ti lykkenøklene, utviklet 
av organisasjonen Action for Happiness. 
Enten du vil skape litt go´lykke i hverdagen, 
på jobb, på trening, med venninner, med 
kjæresten eller med familien: Test dem ut da 
vel, og kjenn forskjellen! 

– Det er spennende at vi stadig får mer 
forskningsfakta om lykke og lykkefølelse. 
For eksempel at så mye som 70 % av 
personlig lykke kommer fra å ha mange 
venner og familie å dele livet med. Eller at 
det ikke er noen forskjell på optimister og 
pessimister når det gjelder utfordringer i livet. 

Pessimistene bruker bare dobbelt så mye tid 
på å tenke på det som er negativt. Husk at 
lykke er en følelse, det er ikke en konstant 
tilstand. Du kan selv fremkalle de gode 
følelsene i hverdagen din ved å fokusere 
positivt og bruke alle sansene dine, sier Trine 
Åldstedt, NLP-ekspert, gründer og leder av 
coachskolen MetaResource.no som også 
har utgitt NLP-boken Alt sitter i hodet. 

HANDLING GIR EFFEKT!
Metoder for hvordan vi skaper mer lykke 
i livet er det mange av. Men du får bare 
effekten om du GJØR det selv! 
– Det holder ikke å vite eller tenke på at 
et sosialt nettverk skaper lykke, at det å 
gi skaper glede eller at trening booster 
godfølelsen. Du må sørge for at det blir gjort 
i ditt eget liv, trinn for trinn. Da gjelder det å 
finne en måte å gjøre det på med glede, som 
passer deg og er i samsvar med dine indre 
ønsker, sier Åldstedt. 
Hun har stor tro på å følge lykkenøklene for å 
oppnå økt gledesfølelse i hverdagen. 
– Disse nøklene er en sterk samling metoder 
som fungerer. Ta for deg punkt for punkt, 
kanskje du kan fokusere på ett punkt i uka 
– bare gjør det! Til å begynne med oppleves 
de kanskje som separate handlinger som du 
må konsentrere deg om, som du til og med 
må sette inn i kalenderen din for å få gjort. 
Men jo mer vant du blir til å inkludere dem i 
hverdagen din, jo sterkere vil de feste seg i 
vanene, reaksjonene og minnene dine. Og gi 
deg mer lykke, sier hun. 

En markedsledende coachskole og ressurssenter med 
ekspertise innen tankesett, coaching, NLP og leder-
utvikling som tilbyr kurs, utdanninger og én-til-én-timer. 
Se mer på metaresource.no. Sjekk også ut gründer og 
leder Trine Åldstedts inspirerende blogg på 
www.trinealdstedt.no. 

 HVA ER METARESOURCE? 

«Vær så ambisiøs du 
bare vil med målene 
dine, drøm stort!»
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GIVING: Gjør noe for andre. Uansett 
hva det er, stiger faktisk lykkenivået ditt 
betraktelig.  
–  Husk at å gi betyr ikke nødvendigvis penger 
eller gaver! Tid, kjærlighet, smil, oppmerksomhet, 
hjelp over gaten, et sete på bussen – hva enn du 
gir, gi det fra hjertet, så vil du føle effekten, sier 
Åldstedt.  
Testspørsmål: Hva vil du gjøre for å hjelpe en 
annen i dag? 

RELATING: Ta kontakt med folk. 
Forholdet til våre medmennesker, nære og 
kjære er det som gjør oss lykkeligst av alt. 
De som bygger sterke bånd til menneskene 
rundt seg, er de gladeste blant oss.
– Når du våger å dele av deg selv, åpner 
du for en dypere kontakt med menneskene 
rundt deg. Slik våger de andre også å dele, 
og forholdet dere imellom styrkes. Slik føler 
begge parter en sterkere lykke, fordi dere 
føler tilhørighet, sier Åldstedt. 
Testspørsmål: Hvem betyr mest for deg, og 
hvordan kan du styrke båndet deres? 

EXERCISING: Ta vare på kroppen 
din. Kropp og sinn er to sider av samme sak. 
En sunn og veltrent kropp vil alltid påvirke 
sinnsstemningen din og hvor happy du føler 
deg med deg selv. 
– Trening gir oss et garantert humørkick, 
fordi bevegelse utløser lykkehormonene 
endorfiner og oksytocin. Om du så bare 
går en liten tur eller hopper opp og ned på 
gulvet i noen minutter: Gi deg selv en gave av 
bevegelse hver dag, sier Åldstedt. 
Testspørsmål: Hva gjør du for å holde kroppen 
din i form? 

APPRECIATING: Legg merke til 
skjønnheten rundt deg. Moteordet mindfulness 
har mer for seg enn du kanskje tror. Det å være 
mindful betyr å være oppmerksom, å virkelig 
kjenne etter at du lever, mens du faktisk gjør 
det. 
– Har du forsøkt å være fullt og helt til stede 
i en enkel hverdagsaktivitet, som å drikke en 
kopp urtete, spise et søtt og deilig eple, gå 
barbeint i gresset eller stryke kjæresten din på 
armen? Når du er bevisst på det du gjør med 
alle sanser, øker følelsen av tilstedeværelse 
og lykke momentant, sier Åldstedt. 
Testspørsmål: Når stopper du opp og legger 
merke til hva som skjer? 

TRYING OUT: Lær nye ting. Når vi 
lærer noe, holder vi oss åpne og mottagelige 
for nye ideer, tanker og følelser. 
– Vi blir ikke stående fast i gamle mønstre, men 
utvikler oss videre mot et større potensial. Slik 
vil det å lære noe, gjøre at vi føler en sterkere 
lykke i hverdagen. Enten det er å lage en 
ny matrett, tegne et ansikt, danse zumba, 
kommunisere bedre med partneren eller løse 
en avansert ligning, sier Åldstedt. 
Testspørsmål: Hva var det siste nye du lærte deg, 
og hva skal bli det neste? 

DIRECTION: Ha konkrete mål å se 
fram til. Å ha gode tanker og forventninger om 
fremtiden er viktig for lykkefølelsen. Å sette seg 
oppnåelige mål virker motiverende og triggende. 
– Når vi utfordrer oss selv, vokser vi som 
mennesker og opplever større mening. Vær 
så ambisiøs du bare vil med målene dine, 
drøm stort! Men setter du deg oppnåelige 
delmål, vil du føle deg lykkelig på veien mot 
det store målet, fordi du ser at du klarer å nå 
dem, sier Åldstedt. 
Testspørsmål: Hva er dine viktigste mål og 
delmål for det kommende året? 

RESILIENCE: Finn måter å reise 
deg på etter et tap. Alle opplever skuffelser, 
tap og vonde ting i livet. Spørsmålet er 
hvordan du takler og reagerer på det du 
opplever. 
– Å reagere på utfordringer med optimisme 
er ikke alltid like lett, men det kan trenes 
på. Sier du til deg selv «typisk, det var det 
jeg visste, dette skjer alltid meg» eller sier 
du «oi, der var jeg uheldig, men jeg skal 
fokusere på hvordan jeg kan gjøre det beste 
ut av situasjonen»? Holdningen din avgjør 
resultatet av opplevelsen. Det er alltid mulig å 

lære av en situasjon, sier Åldstedt.  
Testspørsmål: Hvordan reagerer du på tøffe 
utfordringer? 

EMOTION: Velg positive følelser. 
Følelser som glede, takknemlighet, 
inspirasjon, stolthet og iver skaper en 
oppadgående spiral som gjør oss mer 
ressurssterke, ifølge nyere forskning. 
Fokuserer du på et halvfylt glass og gleder 
deg over det, kan det altså øke din positivitet 
og motstandskraft. 
– I NLP (nevrolingvistisk programmering, 
journ.anm.) bruker vi kroppen og hjernen 
til å produsere gode følelser som dette. 
For eksempel gjennom å tenke på en 
konkret situasjon du kjenner til, en gang 
du var ordentlig glad. Kjenn på det NÅ. 
Hvor var du? Hva gjorde du? Hva sa du? 
Hvem var du sammen med? Og hvordan 
føles det i kroppen din nå? Ved å bruke 
indre forestillingsevne kan du fremkalle den 
samme lykkefølelsen som den gangen, selv 
på en regnværsdag, sier Åldstedt. 
Testspørsmål: Hva gir deg en god følelse? 

ACCEPTANCE: Vær komfortabel 
med deg selv, du er den du er. Jo før du 
aksepterer det, jo bedre vil du føle deg. Det 
finnes ingen i denne verden som er perfekt, 
og ingen forventer det av deg heller.  
– Alle har både positive og mindre positive 
sider, de gjør deg til den du er. Du kan selv 
velge hvor du vil plassere fokus – på den store 
føflekken bak øret eller på det lekre håret ditt, 
på sjenansen din i sosiale situasjoner eller 
tilstedeværelsen din med en god venninne. 
Jo ærligere og modigere du er i å bli kjent 
med og akseptere deg selv, jo større grad av 
fornøydhet vil du føle, sier Åldstedt. 
Testspørsmål: Hva er det som gjør deg unik? 

MEANING: Vær del av noe større enn 
deg selv. Mennesker som føler mening i livet, er 
både lykkeligere og sikrere på seg selv enn de 
som ikke føler det. Det kan enten være jobb, 
fritid eller hvilke mennesker de er i kontakt med. 
Mennesker som føler mening er mindre utsatt 
for stress, bekymringer og depresjon. 
– Hva DU opplever som meningsfylt, er helt 
individuelt. Gå på oppdagelsesferd i deg selv 
og svar på spørsmålet: Hva er det egentlig 
jeg liker? Hva er det som fyller meg med 
mening og inspirasjon? Beveg deg i den 
retningen på en eller annen måte, om det så 
bare er et bitte lite skritt, sier Åldstedt.  
Testspørsmål: Hva gir livet mening for deg? 
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