
            KISS(Keep It, simple stupid) GROW-SMART
Den perfekte plan findes, det er nemlig den plan tager udgangspunkt dig, din behov og muligheder i din helt 
almindelig hverdag. Derfor har vi udviklet en GROW-SMART model ud fra KISS princippet. Vi har skåret ind til 
benet og gjort det kort, konkret og realistisk at skabe et vedholdende vægttab ud fra en sund livsstilsændring.

        GOAL(DIT OVERORDNEDE MÅL) BESKRIV HVAD DU ØNSKER AT OPNÅ: 
Mit mål er at blive                                                                                                                                                                                .

         SPECIFIK(DINE KONKRETE MÅL) BESKRIV DE MENTALE OG FYSISKE FORANDRINGER DU KOMMER TIL AT OPNÅ:
Når jeg har nået mit mål vil mit overskud være                      . Min selvtillid vil være                                       og give mig 
følelsen af                                  . Min vægt vil være                            og mine kropsmål er blevet                         samtidig 
med at min tøjstørrelse være blevet                    og jeg vil føle mig                                                   med mit spejlbillede. 

        REALITY(DIT UDGANGSPUNKT) BESKRIV DIT NUVÆRENDE UDGANGSPUNKT:
Din vægt                  kg. Hoftemål:                   cm. Taljemål:                  cm. Lårmål:                 cm. Tøjstørrelse er               . 
Tag herefter 3 billeder af dig selv i et spejl, forfra, fra siden, bagfra så du senere har et sammenligningsgrundlag. 

        OPPORTUNITY(DINE MULIGHEDER) BESKRIV DIN NUVÆRENDE MULIGHEDER:
Jeg har i gns. tid til madlavning i               min. pr. dag. Derudover har jeg mulighed for at gå i gns.                    skridt 
pr. dag. Jeg har desuden mulighed for at træne                         gange om ugen i ca.                               min. pr. gang.

        REALISTIC(DINE RESSOURCER)  BESKRIV DINE 3 STØRSTE STYRKER/FORDELE OG DIN POTENTIELLE UDFORDRING.
Mine 3 største styrker/fordele er                                                                                                                                                      .
Min potentielt største udfordring bliver                                                                                                                                          , 
men jeg vil overkomme denne udfordring ved at                                                                                                                       .

        MEASURABLE(KONKRETE DELMÅL) BESKRIV DINE 3 FØRSTE DELMÅL:
Delmål 1: I uge 1 har jeg fulgt kosten som ønsket                  ud af 7 dage. 
Delmål 2: I uge 2 har jeg gået                            skridt i gns. pr. dag i ugen.
Delmål 3: I uge 3 har jeg trænet            gang(e) i ca.            min pr. gang.

        ASSIGNABLE(DIN MOTIVATION) BESKRIV HHV. KONSEKVENSEN, DIN MOTIVATION OG DIN FØLELSE AF SUCCES:  
Den specifikke negative konsekvens ved ikke at nå mit mål vil være at                                                                               .
Når jeg derimod med succes når min målsætning vil det gøre mig                                                                                       
og give mig en følelse af                                                                                                                                                                   .

        TIME-RELATED(DIN TIDSHORISONT) BESKRIV HVORNÅR DU REALISTISK SET HAR NÅET DIN MÅLSÆTNING: 
Delmål 4: Fra uge                følger jeg kosten som ønsket                          ud af 7 dage. 
Delmål 5: Fra uge                går jeg i gennemsnit                                  pr. dag om ugen.
Delmål 6: Fra uge                træner jeg                gange om uge i ca.                pr. gang
Det vil realistisk set tage mindst                og højest                 måneder at nå mit mit.

        WILL DO(DIN PLAN) BESKRIV HVAD DU KOMMER TIL AT GØRE FOR AT NÅ DIN MÅLSÆTNING:
Jeg starter min livsstilsændring d.                 . Jeg vil forberede allerede nu ved at                                                             .
Jeg deler mit mål og min plan med                        , som vil støtte mig fordi                                                                           .
Jeg lykkes denne gang med mit mål fordi                                                                                                                                   .


