Guide
3 måder til at nå dine mål
Vælg den metode, der passer
til dig
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Velkommen
Jeg har udvalgt tre
forskellige metoder til dig,
som skal hjælpe dig med at
sætte nye målsætninger for
dig og dit liv.

Det er enormt vigtigt, at du er

De kommer til at holde, fordi at

tilbage mellem de tre forskellige

DU har bestemt dig for, at denne

metoder, fordi din personlighed

gang skal jeg gennemføre, denne

rammer lidt forskellige profiler.

gang skal det bare virke. Og det

Men her er det igen vigtigt at

lover jeg dig, at det kommer til,

vælge, så du er sikker på, hvilken

hvis du for et øjeblik trækker dig

proces du trækker dig igennem.

ud af din krop og din hjerne,

Alle mål vil have godt af få lidt af

sætter dig ind i en helikopter og

SMART-modellen ind over sig, lige

flyver opad for så at se objektivt

meget om man er “Strateg-Mor”,

ned på den person, du er og

en “Føler-Mor” eller en “Tænker-

vælger den metode som passer til

Mor”.

ærlig og realistisk overfor dig
selv gennem hele processen.
Husk på, at det sagtens kan
være, at du glider lidt frem og

din profil.
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“Strateg-Moren” er typisk den mor, som sætter hele sit
privatliv i GANT-diagrammer, og derfor er SMARTmetoden et lækkert redskab til dig. Tingene skal være
målbare og definerede, og du lykkes allerbedst, når du
kan se, at der er to streger under det resultat som din
proces har ført til. Du skal nu gennem 5 faser og hertil
hører en hulens masse spørgsmål. Er du klar? Har du
bestemt dig til at dette er din vej? Så gennemfør og få
resultater!

Strateg-Mor
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ER DU EN
STRATEG-MOR?

01

STRATEG-MOR
Vær specifik!
Hvad vil jeg egentlig opnå?” og ”Hvornår ved jeg, at jeg har opnået det, som jeg
ønsker at opnå?” Hvordan du vil opnå det ønskede mål. Vil du blive en stærkere
udgave af dig selv ved at spise mindre eller sundere? Og hvad er mindre eller
sundere? Vil du begynde at træne? Hvordan vil du træne? Og hvor ofte? Skal du
have flyttet nogle barriere i dit liv? Hvilke barriere? Og Hvordan vil du flytte dem?
Gør det målbart!
Du har nu bestemt dig for, hvad dit specifikke mål skal være, og nu kan du også
overveje, hvordan du kan og vil følge processen. Skal dit vægttab måles i
centimeter? Tøj? Eller visuelt ved brug af før-/efter billeder? Når du vælger det
rette måleredskab til den enkelte målsætning, gør du det nemmere for dig selv
løbende at kontrollere og sikre, at du kommer hen mod det rette mål.
Er målet attraktivt for dig?
Spørg dig selv: ”Hvor meget ønsker JEG reelt at opnå målet?”, ”Hvorfor ønsker
JEG at opnå netop dette mål?” og ”Hvor attraktivt finder JEG egentligt målet?
Realistisk?
Som Mor eller kommende Mor er det ikke altid, at hjernen lige maxer på mental
eller fysisk overskud, og derfor er dette punkt nok det vigtigste. Gør dig selv den
tjeneste, at alle mål er realistiske <3
Tidsbestemt
Sæt datoer på dit mål eller sæt løbende datoer på dit mål, du skal imødekomme
såsom: "Den 1. april vil jeg gerne være 5 kilo lettere." "Den 1. juli vil jeg gerne
kunne tage 40 burpees uden at holde pause."
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Er du en meget tænkende person, som analyserer og
undersøger meget indenfor det felt, som du gerne vil
sætte en målsætning indenfor, så kan det med at
beslutte sig for en proces og konkrete mål være helt
umuligt. Derfor er en partner eller en anden form for
social forpligtelse en enorm vigtig faktor, så du er sikker
på, at dine tanker ikke bliver ved med at stikke af i alle
mulige retninger mod alternative løsninger og aldrig
rigtig kommer i land med en beslutning.

Tænker-Mor

02

ER DU EN
TÆNKER-MOR?
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TÆNKER-MOR
her kommer 5 spørgsmål som skal definere din fremgangsmetode:
Hvem skal være din makker?

Hvor meget har du brug for, at din makker/partner/ven/veninde/kollega/gruppe
skal hjælpe dig?

Hvor ofte skal din makker minde dig om at du er i gang med en proces?

Hvilke faktorer kan du selv ændre i dit liv, som gør at du står stærkere i din
beslutning?
Hvordan kan du bruge SMART-metoden i proces?
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Vi elsker mødre med følelser, og lige meget hvilken
profil du er, så er vi jo som nybagte mødre eller
kommende mødre fyldt med følelser, så derfor kan
disse spørgsmål igen være nyttig for alle. Men det kan
måske hjælpe dig at stille dig selv følgende spørgsmål
og komme frem til en god SMART-process.

Føler-Mor
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ER DU EN
FØLER-MOR?
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FØLER-MOR
Hvorfor er dit mål blevet noget du har lyst til at forholde dig til?

Hvem eller hvad kan forhindre dig i at opnå dit mål?

Hvilke følelser sætter en begrænsning for at du kan komme igang med SMARTmodellen?

Hvilke følelser skal du sætte forrest i dig før at du får gennemført med succes?
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Jeg ønsker dig den bedste
proces med dig selv.
Jeg tror og hepper på dig på
sidelinjen og er sikker på, at
hvis du har valgt, at det skal
være NU, så er det NU <3
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