
STEP 2: METODEN "Gør det bedste valg, det letteste valg" 
Hvis du har prøvet diverse kure, diæter mm. Så vil du også vide at de virker, men de virker kun på den korte bane 
og oftest ender man på den lange bane med at tage mere på end man har tabt sig.  Årsagen er at metoden 
hvorpå kuren virker, kræver en så stor adfærdsændring at du skal bruge tonsvis af viljestyrke for at holde den. 

Du behøver slet ikke stærk viljestyrke for at lykkes.
De færreste har en eliteatlets viljestyrke, så langt de fleste ender med at give op når de anvender diverse kure 
og diæter. Men du behøver slet ikke en stærk viljestyrke for at lykkes. Inden for adfærdspsykologien findes 
begrebet "Nudging"(Gør det bedste valg det nemmeste) Så kommer du kun til at bruge minimal viljestyrke. 

Eksempel: Guleroden eller chokoladen!?
"Du er blevet sulten, men har jo et ønske om at tabe dig. Derfor har du lige nu valget
mellem at spise din ynglings chokolade som du har ude i køkkenskabet eller at spise
den gulerod som var tilovers fra aftensmaden."

1 god valgmulighed = 1 god beslutning
Det vil kræve viljestyrke at modstå fristelsen for at spise chokoladen, men har du 
ikke valget, men kun en gulerod til rådighed, vil det ikke kræve viljestyrke. Faktum er, at
det handler om at sætte dig selv i en gunstig position, så det bedste valg bliver det letteste. 

17 eksempler til at "Nudge" dig selv ind i sund balanceret livsstil:

KOST:
1. Ryd hustanden for kost du ikke ønsker at spise. Fx slik, chips, is, kage, chokolade, slik og sodavand med sukker.
2. Køb kun de ting som din kost skal bestå af de næste 7 dage. INTET ANDET. 
3. Planlæg dine sociale arrangementer på en og samme dag, så du blot kan spise anderledes denne ene dag.
4. Køb en masse kalorielette snacks med høj masse fx. vandmelon, gulerødder, agurk, jordbær mm. 
5. Lav mad til 6 dage på en gang. Noget til køleskabet noget til fryseren.
6. Lav en reminder på din mobil så du husker at få din mad med ud af døren.

AKTIVITET(Skridt):
7. Lav faste gåaftaler med venner/veninder, partner, kolleger eller familiemedlemmer. 
8. Lav snakkeaftaler hvor du ringer til venner, partner, kolleger eller familie på tidspunkter hvor du er ude at gå
9. Vælg en lydbog som skal have gennemført i ugen, men som du kun må lytte til når du er ude at gå. 
10. Skift dit alternative transportmiddel ud med gå-/cykelture. Køb fx. en cykel. 
11. Start et gøre det selv projekt i hjemmet/haven eller et oprydning/rengøringsprojekt. 
12. Lav en reminder på din mobil der minder dig om at få gået dine ture.

TRÆNING:
13. Find en træningsform som er lystbetonet og social som fx. holdtræning, golf, YOGA, tennis, padletennis, mm.
14. Tag dit træningstøj på når du står op eller så snart du kommer hjem fra job/studie, eller pak det i en taske.
15. Lav faste træningsaftaler med venner/veninder, partner, kolleger eller familiemedlemmer. 
16. Meld dig ind i fitness eller køb hjemmetræningsudstyr.
17. Lav en reminder på din mobil der minder dig om de tidspunkter på ugen du skal træne 


