
Hold på energien din i høst 

Mange opplever høsten som en litt tung tid. Det blir tidligere mørkt om ettermiddagen, kveldene 

virker kortere… og mange synes at det er vanskeligere å komme seg ut når det er fyr i ovnen, levende 

lys på bordet og nye tv serier…. Men hvor blir det av energien? 

Her kommer fem av mine favoritter som kan gi deg mer energi gjennom de mørke høstmånedene       

 

1 Beveg deg 

Når fjernkontrollen ligger på bordet og sofaen roper etter deg, er det viktig å ha valgt seg ut en 

aktivitet eller treningsform som du trives med. Hvis ikke, kan dørstokkmila kan virke både lang og 

høy, og det frister mye mer å fyre i ovnen, se en film eller skrolle på Facebook.  

Hvilke aktiviteter er lystbetonte for deg?  

Det finnes nemlig et hav av muligheter! Du kan gå på gruppetimer eller følge et eget program på et 

treningssenter, hoppe rundt på stuegulvet, transport-trene til jobb, shoppe online trening, sykle, 

svømme…. Og mye mer! 

For meg er det lite som slår en rask gå- eller løpetur i den friske høstlufta, og det føles enda bedre å 

krype ned i sofaen etter en frisk tur.  

Tips: Bestem deg for å gå tur / løpe i 20 minutter. Det betyr at du kommer over dørstokkmila, og at 

du vet at du kan snu og vende tilbake etter 10 minutter. MEN… når man først har kommet seg ut, er 

det ikke alltid like viktig å komme seg hjem, og turen blir ofte litt lenger likevel. Du lurer altså deg selv 

til å komme deg ut. Og ingen angrer vel på det etterpå       Den beste treninga er den som faktisk blir 

gjennomført. Enig? 

 

2 Sørg for nok hvile 

Det er ikke alle som kjenner på dørstokkmila. Mange holder koken og kjenner på 

treningsmotivasjonen gjennom hele året og alle årstider. Her kan utfordringen snarere være å legge 

inn tid til hvile. Hvis vi ønsker å holde på energien og ha overskudd til alt det hverdagen krever av oss, 

må vi prioritere hvile. Hvile er ikke å ligge på sofaen og se på film eller å sitte lettere henslengt og 

skrolle opp og ned på mobilen. God hvile er avslapning med fravær av ytre stimuli. Som en 

avspenning, meditasjon, pusteøvelse eller dybdeavspenningen yoga nidra.  

Hvis du trener hardt til vanlig, kan hvile være å legge inn rolige gåturer der tempo og antall kilometer 

ikke er viktig. På disse hvile-turene kan du prøve å la mobilen ligge igjen hjemme, og ta deg tid til å se 

deg omkring. Bruke sansene og legge merke til både fargene (her er det lite som slår høstfargene!), 

luktene, lydene.  

Har du prøvd å klemme et tre, forresten? Det er noe jeg starta med nylig, og det er fantastisk. Det å 

bruke følesansen og kjenne treet mot huden… det er fint      Jeg blir så fascinert når jeg står i 

nærheten av trærne med de sterke, solide røttene. Tenk så lenge trærne har stått der. Alt de har fått 

med seg. Prøv neste gang du er i skogen du også       

 



3 Spis sunn og nærende mat 

Hvis dørstokkmila står i veien for å komme seg ut, og sofakroken oftere og oftere frister, kan det 

være lett å ty til godteposen, sjokoladen eller potetgullbollen… eller er det ikke slik for deg? 

Popkorn hører i hvert fall med de gangene vi ser en NetFlix serie, og jeg tror det gjelder flere. En ting 

er å kose seg en fredagskveld og en lørdagskveld. Men hvis det blir flere ukekvelder i tillegg- da kan 

det fort bli for mye av det gode       

Og dårlig mat gir ikke mye energi. I hvert fall ikke den gode energien som gjør at vi har mye å gi 

gjennom hele dagen. Sukker og usunt fett kan gi oss et boost der og da, men blodsukkeret faller fort 

og da føler man seg mer slapp- eller får lyst på mer av den dårlige maten, og da er det lett å komme 

inn i en negativ spiral.  

Sunn og nærende mat er mat som får deg til å føle deg bra, og som gjør at du får energi og holder på 

den lenge, slik at du har energi til hverdagens oppgaver.  

Velg grønnsaker, rene produkter og sunne råvarer. Det er mye godt vi kan kose oss med på kveldstid 

som gir metthetsfølelse og samtidig er sunt for oss. Frukt, bær, litt nøtter, rå grønnsaker med en 

hjemmelaget dip for eksempel.  

 

4 Bruk tiden på det som er positivt (kvitt deg med energiTYVER) 

Er det ikke rart hvordan noen aktiviteter eller samvær med enkelte mennesker fyller oss med gode 

følelser og energi, mens andre drar oss ned. Hvilke energityver har du i ditt liv?  

Dagene er kortere, ukene flyr, livet er kort- sørg for å fylle livet med det som gjør DEG godt, det som 

gir deg energi og positive vibber. Jeg tror vi alle både vet og kjenner hva som er våre energilekkasjer. 

Hva som tømmer oss for energi og fyller oss med negativitet, irritasjon og frustrasjon.  

Så er det enkelt å si: Kvitt deg med det!  

Jeg vet at det ikke alltid er så enkelt. Men om jeg sier begrens det- er det bedre? Sørg for at det blir 

mer av det som GIR ENERGI!! Jeg vet at du vil merke en stor forskjell! 

 

5 Sov godt og nok 

Mange får ikke den søvnen de har behov for, og det kan merkes som lite energi, slitenhet og 

negativitet. Hvem orker vel å gå løs på utfordringer, endringer og arbeidsoppgaver når man føler at 

man ikke henger helt med i svingene? 

Tenk etter om DU får nok søvn om nettene.  

Hvis ikke- hva kan du gjøre for å sikre deg bedre nattesøvn- noe som igjen vil gi økt energi? 

Det finnes mange søvnråd. Her er noen:  

-Legge seg og stå opp til faste tider hver dag  

-Begrense inntaket av store, tunge måltider seint på kvelden 

-Droppe kaffe eller andre koffeinholdige drikker etter kl 17.00 



-Roe ned tidligere på kvelden med mindre lys, lese ei bok fremfor å skrolle på skjerm, meditere etc 

-Droppe skjermbruk den siste timen før du skal sove 

-Kun bruke soverommet til søvn og sex       

Dette var noen- de er forresten hentet fra boka mi, Sterk & Fri.  

Den kan du bestille her: https://www.hanneslivsstil.no/store 

I boka skriver jeg mer om energi, søvn, balanse, aktivitet, hvile, yoga, meditasjon med mer. 

 

Ønsker deg en høst FULL AV ENERGI! Og balanse i hverdagen, slik at du både kan trene OG hvile. For 

balanse i hverdagen er så innmari viktig! 

Håper noe av dette var til nytte for deg. 

 

God høstklem fra Hanne 

 


