HEILSA

KEPPIR VIÐ
ÞÁ BESTU Í HEIMI
Breki Þórðarson fæddist einhentur en lætur það ekki stoppa sig í að ná langt í crossﬁt
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Hlustar á mjög
væmna tónlist
Hvað segir blóðsykurinn um þig?

Á

hugavert er að fá að vita hvað annað fólk gerir til þess að lifa
heilsusamlegra lífi. Sumir þrá að æfa af kappi og öðrum finnst
best að sinna heilsunni með því að liggja uppi í sófa og lesa.
Það er ekki til nein uppskrift að hinu fullkomna lífi en það er mín
tilfinning að fólk sé orðið meðvitaðra um hvað jafnvægi skiptir

miklu máli.
Þegar streitan er mikil í líkamanum þá sækja margir meira í sætindi og vín.
Allt til þess að fólk geti haldið áfram að keyra áfram endalaust. Hlaupa hraðar.
Verða flottari.
Á síðasta ári jókst umræðan um blóðsykur. Fólk fór í ríkara mæli að láta
mæla gildin í blóðinu sem gerði það að verkum að fólk sá svart á hvítu hvernig
ástandið á líkamanum var. Ef fólk er með of háan blóðsykur er líklegra að það
fái sykursýki 2. Fólk sem hefur fengið þær upplýsingar að blóðsykurinn sé of
hár hefur getað lagað líkamlegt ástand sitt með því að breyta mataræðinu.
Nútímafólk á það til að borða of mikinn sykur og of mikið af kolvetnum á kolvitlausum tíma sólarhringsins. Þessi sami hópur á það til að borða of lítið af fitu og
próteini.
Það er þó í mörgum tilfellum hægt að borða allt sem fólk vill ef það borðar
matinn sinn í réttri röð. Það er til dæmis engin tilviljun að í mörgum löndum er
hefð fyrir því að borða salat með ediki og ólífuolíu á undan matnum. Fólk sem
hefur tamið sér slíkar matarvenjur hefur oft betri stjórn á blóðsykrinum. Eftir
salatið er best fyrir blóðsykurinn að borða prótein og fitu og ljúka máltíðinni á
einföldum kolvetnum.
Það er heldur ekki tilviljun að eftirmaturinn er eftirmatur - ekki forréttur. Ef
fólk byrjaði á því að borða eftirmatinn í forrétt þá eru líkur á því að blóðsykurinn myndi hækka verulega. Þegar blóðsykurinn hækkar eykst löngun í meiri
sætindi. Sykrað morgunkorn getur hækkað blóðsykurinn hjá sumum jafnmikið
og ís með súkkulaðisósu. Ef fólk væri meðvitað um það myndi það líklega ekki
gefa börnunum sínum slíkan morgunmat.
Á síðasta ári prófuðu æ fleiri sílesandi blóðsykurmæli. Þessum litla hlut
var stungið í handlegginn með lítilli nál með loki og svo var settur plástur yfir.
Blóðsykurmælirinn var tengdur við símann og hann skannaður nokkrum sinnum
á dag. Mælt er með því að fólk taki ljósmynd af öllu sem fer inn fyrir varirnar og
skrái það niður í appi sem fylgir mælinum.
Sjálf hef ég prófað slíkan mæli. Það sem var mest sláandi var að vörur, sem
eru seldar sem heilsuvörur, hækkuðu blóðsykurinn minn jafnmikið og bland í
poka. Á þessum tveimur vikum sem ég var með mælinn á mér prófaði ég að
borða allt sem mér datt í hug að væri sniðugt að mæla. Auk þess prófaði ég
að drekka hóflega og óhóflega þær víntegundir sem mér hugnast að drekka
á tyllidögum. Það sem kom í ljós var að örlítið rauðvín hefur ekki mikil áhrif
á blóðsykurinn minn en mjög mikið magn af búbblum sprengir skalann. Ég
hefði reyndar ekki þurft sílesandi blóðsykurmæli til þess að fá þær upplýsingar.
Timburmennirnir sem heimsóttu mig daginn eftir hvísluðu því að mér að þetta
væri ekki gott fyrir mig.
Þessar tvær vikur í samfylgd sílesandi blóðsykurmælis sögðu mér fleira en að
ég hefði ekki sérlega gott af víndrykkju. Ég prófaði að drekka kaffi með flóaðri
haframjólk og líka kaffi með flóaðri G-mjólk. Síðarnefndi kosturinn hefur seint
flokkast sem sérleg hollustuvara. Það kom hins vegar í ljós við þessar mælingar mínar að haframjólkin tryllti blóðsykurinn en G-mjólkin haggaði honum
varla. Það kom líka í ljós að ef sætindi voru borðuð á fastandi maga hækkaði
blóðsykurinn mikið en hann hækkaði bara örlítið ef sama óhollusta var borðuð
eftir matinn. Eitt af því sem var kannski mest sláandi var að ávextir, sem ég hef
lagt í vana minn að hakka í mig mér til heilsubótar, snarhækkuðu blóðsykurinn.
Þessir sömu ávextir hækkuðu blóðsykurinn minna ef fita var borðuð með, eins
og lífræn grísk jógúrt eða lífrænt ósætt hnetu
jö
usmjör.
Það sem blóðsykurmælirinn sýndi mér líka
a að
þegar það var mjög mikið að gera hjá mér þá
var blóðsykurinn hærri. Þegar ég lá uppi í só
ófa
um helgar og horfði á sjónvarpið, þá var han
nn í
toppstandi.
Mér fannst gagnlegt að fá þessar upplýsin
ngar.
Ég er alls ekki hætt að drekka áfengi og ég er
e
alls ekki hætt að borða sama sælgæti og
sjö ára krökkum finnst gott. Það sem ég
veit núna að það er betra að drekka á
kvöldin – ekki á morgnana!

Marta María
Winkel Jónasdóttir

Ofurhlauparinn Mari
Järsk segist ekki vera
skipulögð en hefur að
undanförnu verið að æfa
sig í að koma reglu á
svefninn og vill helst vera
komin upp í rúm klukkan
tíu. Mari hlustar á væmna
tónlist þegar hún hleypur og horfir á spænskar
sápuóperur þess á milli.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir
gudrunselma@mbl.is

H

var á landinu finnst
þér skemmtilegast að
hlaupa?
„Mér finnst skemmtilegast að hlaupa úti
í náttúrunni. Við Rauðavatn, á
Hólmsheiði á bak við Moggann.
Mér finnst líka gaman að hlaupa í
Heiðmörk og við Vífilsstaðavatn.“
Hver er uppáhaldsíþróttafatnaðurinn þinn?
„Mér finnst fötin frá Johaug
fallegust. Mér finnst þau kvenleg og
smekkleg.“
Hvað gerir þú til þess að slaka á?
„Eftir rosalegar helgar þá tek ég
mér frí og er heima hjá mér og er
bara að taka til, horfa á þætti og
borða nammi. Aðalleiðin mín til
þess að slaka á er að fara í heimsókn til vinahjóna minna sem eru
ekki í hlaupunum. Við förum saman
í pottinn, slökum á, borðum góðan
mat og höfum það notalegt.“
Ertu skipulögð?
„Ég er það
ekki. Ég lifi
í ákveðnum
ramma. Það eru
ákveðnir hlutir
sem ég þarf að
gera yfir daginn
og ég lifi eftir
því eins og að
fara á æfingar
og næra mig
rétt og ég fylgi
því stíft. Ég er
alls ekki með
dagbók. Ég
Tónlist Westlife
veit hvað þarf
er alltaf góð.
að gera en ég
skrifa það alls ekki niður.“
Hvenær ferð þú að sofa og
hvenær vaknar þú?
„Ég er búin að vera að æfa
mig að vera komin upp í rúm
klukkan tíu og vakna klukkan
sjö, hvort sem það er helgi eða
ekki. Að reyna að fara að sofa
á sama tíma og
vakna á sama
Mari vaknar á
tíma. Mig langar
sama tíma.
að vera þar
alltaf. Að vera
komin upp í rúm
klukkan tíu. Að
ná alvöruhvíld.“
Áttu þér uppáhaldsborg og af
hverju?
„Ég elska
Edinborg. Það
eru svo flottar
byggingar í
borginni. Ég fór

Mari Järsk er
spennt fyrir árinu og
ætlar að taka þátt í
krefjandi hlaupum.

um haust og það
voru flott stór tré
í borginni og allt
svo fallegt.“
Hver er besti
veitingastaðurinn
á Íslandi?
„Spíran auðvitað. Maður getur
fengið fjölbreyttan
heimilismat alla
daga og góðan
bröns allar helgar.
Ég fæ ekki nóg,
eins ótrúlegt og að það
hljómar.“
Hvað
ða snyrtivörur
notar þú mest?
„Ég þoli ekki
að mála mig
en ég reyni að
halda mér eins
brúnni og ég get
allt árið. Ég nota
Vesti frá
svitalyktareyði
JOHAUG.
frá Dove.“
Merkið er í
Hvað hlustar
uppáhaldi
þú á þegar þú
hjá Mari.
hleypur?
„Ég hlusta á
Michael Bolton,
Mariah Carey, Celine Dion,
Westlife og Boyzone. Ég hlusta
á mjög væmna tónlist þegar ég
er úti að hlaupa af því ég hleyp
Mari hlustar á
alltaf
rólega. Þá finnst mér notaa
Celine Dion þega
ar
llegt að vera í rólegum gír, róleg
hún hleypur.
tónlist gerir svo mikið fyrir mig.“
Hvaða þætti ertu að horfa á?
„Ég elska spænskar sápuóperur. Það er ótrúlega mikið af
þeim á Netflix og ég horfi á allt
sem kemur.“
Hvað ætlar þú að gera
spennandi árið 2023?
„Hafa það mjög skemmtilegt,
ég er opin fyrir öllu. Það er
mjög spennandi bakgarðshlaup í Þýskalandi 20. maí sem
ég er mjög spennt fyrir, því ég
Mari notar
gæti komist inn á heimsmeistsvitalyktararamótið í Bandaríkjunum í
eyði frá Dove. gegnum það.“
Edinborg er falleg.

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Winkel Jónasdóttir Blaðamenn Guðrún Selma Sigurjónsdóttir gudrunselma@mbl.is,
Sonja Sif Þórólfsdóttir sonja@mbl.is Auglýsingar Katrín Theodórsdóttir kata@mbl.is Prentun Landsprent ehf

Forsíðumyndina tók
Kristinn Magnússon

the cream

NIÐURSTÖÐUR
KLÍNÍSKRA PRÓFANA*

100%
notenda fannst húðin rakameiri
og betur nærð

100%
notenda fannst húðin þéttari
og mýkri

97%

notenda fannst ysta lag húðarinnar
styrkjast og fá jafnari áferð

*Hlutfall þátttakenda sem svöruðu spurningakönnun
um áhrif BL+ The Cream á húðina eftir 8 vikna notkun.
Óháð klínísk rannsókn framkvæmd af húðlækni.
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Skotboltahópurinn hefur
haft gríðarlega jákvæð áhrif
Kolbrún Tómasdóttir
stofnaði skotboltahópinn
Skytturnar í fyrra. Meginmarkmið hópsins er að
skemmta sér. Konurnar
hittast ekki til þess að halda
líkamlega forminu góðu en
hreyfingin er stór plús.

Kolbrún Tómasdóttir ákvað að stofna
skotboltahóp eftir erfitt tímabil.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir
gudrunselma@mbl.is

H

ópur af félagsþyrstum konum
eftir alltof langan heimsfaraldur
sem eru kannski ekkert klikkað
góðar í íþróttum en langar að
hittast og hreyfa sig.“ Svona lýsa
Skytturnar sér en hópinn stofnaði Kolbrún,
eða Kolla eins og hún er kölluð, eftir erfiðan
tíma í heimsfaraldrinum.
„Kórónuveiruárin voru erfið hjá mér eins
og hjá svo mörgum öðrum. Ég lenti líka í
miklum áföllum á þessum árum og það gerði
allt enn þá erfiðara. Fyrir þetta allt saman
var ég mjög félagslega virk og stundaði mikla
líkamsrækt. Ég vildi koma mér aftur af stað
og ekki bara að hreyfa mig heldur vildi ég
líka byrja að hitta fólk aftur. Nýlega höfðu
vinkonur mínar stofnað skotboltahóp í öðru
bæjarfélagi, já ég lýg því ekki að það eru fleiri
kvennaskotboltahópar í gangi, og ég hugsaði
bara með mér að þetta væri ég til í að gera.“
„Ég hóaði í systur mína og vinkonur og
taldi þeim trú um það að þetta yrði ótrúlega
skemmtilegt og gefandi,“ segir Kolla og
segir að í dag séu konur úr öllum áttum og á
öllum aldri í hópnum. „Á tímabili vorum við
orðnar mjög margar í hópnum en með tíð og
tíma hefur aðeins síast úr og við erum mjög
samheldinn og þéttur hópur í dag. Öllum er
frjálst að bjóða vinkonum með sér að koma
og prufa og svo er það þeirra ákvörðun hvort
þær vilja vera hluti af hópnum okkar eða
ekki.“

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Komnar með treyjur og bakhjarl
Hvaða áhrif hefur skotboltahópurinn haft?
„Þessi skotboltahópur hefur haft gífurlega
jákvæð áhrif á mig og þetta er skemmtilegra
en mig hafði nokkurn tímann grunað. Ég hef
notið þess að fara að hreyfa mig með vinkonum mínum og ég hef kynnst mörgum góðum
konum á þessum mánuðum sem við höfum
verið að æfa. Ég finn að þetta hefur jákvæð
áhrif á okkur allar og við héldum þessu ekki
áfram ef okkur fyndist þetta ekki skemmtilegt. Ég meina, við erum komnar með treyjur,
bakhjarl og allt saman, hér er engin að
grínast lengur. Við bíðum bara spenntar eftir símtalinu frá ÍSÍ.“
Hefur þú alltaf verið svona
jákvæð og drífandi?
„Í sannleika sagt, já. Ég á auðvelt með að kynnast fólki og
mér finnst gaman að gera
eitthvað nýtt og draga
fólk með mér í einhverja
vitleysu. Ég þarf helst
að vera með
fimmtán bolta
á lofti í einu
og vera með
alls kyns verkefni á
prjónunum.“
Kolla var ekki mikið
Hæfileikaríkar
í íþróttum þegar hún
konur í hópnum
var yngri og var aldrei
hönnuðu
merki liðsins.
í liðsíþrótt þó hún hafi
verið að dugleg að
hreyfa sig í seinni tíð. „Ég kynnist náttúrlega
bara skotbolta eins og flest önnur börn, í
grunnskóla,“ segir Kolla. Gamlir handboltahetjuhæfileikar eru því ekki nauðsynlegir á
skotboltaæfingum.
„Þetta snýst aðallega um að hafa gaman af

Hópurinn á
glæsilega
nýja búninga.

en ég ætla ekkert að ljúga, við svitnum
alveg duglega á þessum klukkutíma.
Á þessum klukkutíma förum við
bara svolítið aftur í grunnskólaárin og erum ekki í neinum
erfiðum æfingum. Upphitunin
okkar er oftast það sem við
köllum setubolta, ef þú ert
skotin að þá sestu þar til
sá sem skaut þig
er skotin eða
þú nærð að
teygja þig í
bolta sitjandi.
Svo höfum við
líka hitað upp með kýló og
stórfiskaleik. Það hefur komið
upp sú umræða að taka píptest
en það var slegið mjög hratt út
af borðinu. Eftir upphitun förum
við alltaf í það sem kallast gryfjubolti
sem er mjög hraður og skemmtilegur leikur
og þá náum við að svitna vel,“ segir Kolla.
Er hægt að keppa í skotbolta?
„Heldur betur! Við höfum einu sinni keppt
við stelpurnar úr Norðlingaholtinu, þær hafa
verið aðeins lengur í þessu en við. Það var

ótrúlega gaman að fá þær til okkar og þær
kenndu okkur betur á þetta allt saman. Við
kepptum í gryfjubolta og það var gífurlega
skemmtilegt. Við vitum að það eru fleiri lið
þarna úti og stefnum á það að keppa við
fleiri. Hver veit nema við hendum síðan í gott
skotboltamót við tækifæri.“

Jákvætt að rækta bæði líkama
og sál á sama tíma
Er flókið að koma fyrir æfingu á föstum
tíma þegar það þarf að sinna heimili og öllu
sem tilheyrir?
„Já það er frekar erfitt, þegar maður
er með stórt heimili er dagurinn fullur
af verkefnum og maður á það til að týna
sjálfum sér í amstri hversdagsins. Það er
svo nauðsynlegt að hafa eitthvað fyrir mann
sjálfan, eitthvað sem fær mann úr vinnu- eða
mömmugallanum. Sumir fara á keramiknámskeið, aðrir setjast niður og prjóna á meðan
að fólk eins og ég stofnar skotboltahóp og fer
aftur í ræturnar. Í dag er þessi klukkutími á
fimmtudagskvöldum heilagur tími fyrir mig
og allir á heimilinu vita það. Sjö ára sonur
minn talar akkúrat þvílíkt stoltur um það út
á við að mamma hans æfi sko skotbolta.“

Er kannski of oft lögð áhersla á að hreyfa
sig til þess að halda sér í góðu formi í stað
þess að njóta sín í góðum félagsskap?
„Mér finnst það mikið vera að breytast.
Ég man þegar ég byrjaði fyrst að stunda líkamsrækt, þá var maður oftast bara einn með
sjálfum sér að lyfta og fór síðan í einn og einn
spinningtíma. Í dag finnst mér miklu meira
framboð af hópatímum og námskeiðum og
þar leitar maður oft líka í félagsskapinn. Allavega á námskeiðunum, það eru til að mynda
líka komnir göngu- og hlaupahópar úti um
allar trissur og ég veit að margir haldast þar
út af félagsskapnum. Það er jákvætt að rækta
bæði líkama og sál og frábært að gera það á
sama tíma.“
Mætti fólk vera duglegra að hittast og leika
sér?
„Algjörlega! Ég hef alveg heyrt af því að
konur þori ekki að koma af því þær eru
hræddar um að þær séu ekki í nógu góðu
formi eða þær þekki engar sem mæta. En
við erum jafnmisjafnar og við erum margar
þegar kemur að daglega forminu. Það er
engin að þessu út af forminu. Við erum bara
að þessu til að hafa gaman af, hreyfingin er
bara rosalega mikill plús í þessu öllu saman.“

ÞÍN HREYFING
Í 25 ÁR

hreyfing.is
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Hefur boðskap móður
sinnar á bak við eyrað
Markviss sjálfsvinna er það besta
sem Katrín Mist Haraldsdóttir,
leikkona í Borgarleikhúsinu, hefur
gert fyrir sjálfa sig. Að sögn Katrínar snýst góð heilsa að stórum
hluta um andlega heilsu og hvíld.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir
gudrunselma@mbl.is

É

g reyni að halda góðu jafnvægi í
mataræði mínu og drekka nóg vatn.
Ég hef farið í allskonar hringi með
þetta í gegnum árin en hef fundið
að það hentar mér best að velta
þessu ekki of mikið fyrir mér að öðru leyti en
að passa að ég sé að borða nóg og fái nægt
prótín yfir daginn. Ég borða ekki kjöt svo
ég þarf svolítið að passa upp á prótínið. Ég
er samt líka algjör nammigrís en finn að ef
ég passa upp á að vera dugleg að borða yfir
daginn þá dett ég síður í nammibirgðirnar.
Ég tók upp á því í vetur að vera alltaf
með box með möndlum og þurrkuðu mangó
meðferðis í vinnuna til að fá mér í hléi á
sýningum í stað þess að fá mér súkkulaði eins
og ég átti til að gera þegar orkan var orðin lág
og ég finn mikinn mun. Eins er ég að reyna
að temja mér að fá mér frekar steinefni en
koffíndrykki til að viðhalda orku í vinnunni og
ég finn mjög jákvæð áhrif af því,“ segir Katrín
þegar hún er spurð hvernig hún hugsi um
heilsuna.

Katrín Mist segir heilsuna það
mikilvægasta sem við eigum.

Fáum bara einn líkama
Katrín reynir að hugsa vel um líkamann
og halda orkunni góðri en það mæðir mikið á
henni í leikhúsinu þar sem hún leikur bæði í
Níu lífum og Emil í Kattholti í Borgarleikhúsinu.
„Ég hreyfi mig mikið og er líkaminn minn í
raun mitt vinnutól svo ég þarf að vera dugleg
að passa upp á hann. Ég er dugleg að fara í
nudd til að vinna á bólgum og halda meiðslum í skefjum og eins reyni ég að lyfta lóðum
reglulega. Ég er hins vegar alls ekki alltaf í
stuði til að fara í ræktina og reyni þá frekar
að gera léttar æfingar heima, þó það sé ekki
nema nokkrar teygjur, það er svo gott líka
fyrir sálina.“
Finnst þér mikilvægt að vera í góðu formi
vinnu þinnar vegna?
„Já, ég er sem stendur í tveimur söngleikjum og stundum að sýna báða sama daginn
svo álagið getur verið mikið. Á sama tíma
heldur það mér á ákveðinn hátt líka í formi
svo ég reyni að setja meiri fókus á endurheimt og að koma vel fram við líkamann á
milli sýninga.
Mér finnst mjög gott að fara í pottinn, infrarauðu gufuna, fara í sjúkranudd og er svo nýlega byrjuð að fara reglulega í LPG-meðferðir
til að vinna á bólgum og finn mikinn mun.
Það gleymist svo oft að tala um hvað hvíld og
hvernig við hugsum um okkur milli æfinga
skiptir miklu máli. Við fáum bara einn líkama
svo hvernig við hugsum um hann þegar við
erum ung mun skipta svo miklu máli þegar
við verðum eldri. Mamma mín var mjög
heilsuþenkjandi og fólk er duglegt að minna
mig á að þetta var eitthvað sem hún sagði
alltaf svo ég hef svolítið tekið þessi hugsun
með mér sem nesti út í lífið,“ segir Katrín.
Móðir Katrínar lést þegar Katrín var ung
en Katrín hefur reynt að halda arfleifð hennar
á lofti. „Dansinn hefur alltaf verið stór partur
af mér. Mamma mín átti dansskóla og eróbikstöð þegar ég var lítil. Hún lést svo þegar
ég var þriggja ára og þá var skólanum lokað
og ég var svona inn og út úr dansi eftir það.
Ég var alltaf dansandi en aldrei markvisst í
rauninni aftur fyrr en ég varð unglingur. Það
halda einmitt margir að ég sé dansari en ekki
leikari en ég hef alltaf litið á dansinn meira
sem part af því hver ég er frekar en kannski

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

eitthvað sem ég ætlaði að gera að atvinnu,“
segir Katrín.
„Þegar ég kom heim úr leikaranáminu árið
2014 stóð ég á ákveðnum tímamótum í lífinu.
Ég hafði aðeins dottið inn í að kenna dans
aftur á meðan ég var að reyna að fóta mig í
leikhúsbransanum hérna heima og ákvað svo
bara að stökkva út í djúpu laugina og opna
DSA, gamla dansskólann hennar mömmu,
aftur á Akureyri. Ég rek hann ennþá í dag, þó
ég búi í Reykjavík, með aðstoð góðs fólks. Það
hefur alltaf verið svona ástríðuverkefni sem
mér þykir of vænt um til að sleppa tökunum á
því þó ég sé kannski ekki jafn mikið á staðnum eins og fyrstu árin.“

Niðurrif skilar ekki árangri
Hefur þú einhvern tímann rekið þig á þegar
kemur að heilsu?
„Já algjörlega, ég hef tekið allan skalann og
það eina sem öll þessi átök áttu sameiginlegt
var að ekkert þeirra virkaði til lengri tíma.
Ég var mikil „jójótýpa“ þegar ég var yngri
og alltaf í einhverju átaki. Það var í rauninni
ekki fyrr en ég átti barn og tók sjálfa mig og
andlegu heilsuna almennilega í gegn sem ég
náði mér á strik og í gott jafnvægi. Ég held að
það mikilvægasta sem ég hafi gert fyrir sjálfa
mig og mína heilsu sé að vinna markvisst í
sjálfri mér.
Við könnumst held ég flest við það að leita
í mat fyrir einhverskonar sálarfyllingu og ég
held að minn helsti akkilesarhæll í sambandi
mínu við mat hafi verið lélegt sjálfsmat og
óánægja með sjálfa mig. Þegar ég fór svo
að taka andlegu heilsuna vel í gegn og gerði
það markvisst til lengri tíma þá fylgdi heilbrigðara samband við mat í rauninni bara á
eftir og ég fann jafnvægi. Ég á það auðvitað
til, held ég bara eins og flestir, að detta í góð
og slæm tímabil þegar kemur að þessum hlutum en mér finnst algjör lykill líka að rífa sig
ekki niður fyrir það að detta í tveggja vikna
nammi- og pizzuveislu. Það kemur nýr dagur
eftir þennan dag og þetta snýst um jafnvægi
og heildarmyndina. Þó þú takir slæma viku þá
hefur það ekkert að segja í heildarmyndinni,
það þarf líka að geta leyft sér.“

Hvað er besta sem þú hefur gert fyrir
heilsuna þína?
„Að hætta að setja ákveðna pressu á sjálfa
mig um að ég þurfi að vera svona eða hinsegin, læra að elska sjálfa mig og stunda hreyfingu og hugsa um mataræðið út frá þeirri
hugsun að það veiti mér vellíðan og hraustari
líkama. Fyrir mörgum árum var sálfræðingur
sem spurði mig hvort mér fyndist sanngjarnt
að taka kröfurnar sem ég geri til sjálfrar mín
og setja þær á þá sem mér þykir vænt um.
Svarið við því var svo sannarlega nei. Ég á
það ennþá til að gera miklar kröfur til sjálfrar
mín en ég reyni að gera það á uppbyggjandi
hátt sem hvetur mig áfram frekar en að rífa
mig niður. Ég hef reynt að hafa þessa lexíu
frá þessum góða sálfræðingi á bak við eyrað
þegar ég er aðeins farin að bugast undan álagi
sem ég kom mér í alveg sjálf.“
Hvað hvetur þig áfram að lifa heilsusamlegum lífsstíl?
„Þetta er ótrúlega góð spurning! Ég hef
kynnst því að lifa ekki heilbrigðum lífsstíl, að
borða bara rusl, vera þung á mér, döpur og
eiga erfiðara með að hreyfa mig en ég myndi
vilja og það er ekki staður sem mig langar á
aftur. Heilsa okkar er eitt það mikilvægasta
sem við eigum og við megum ekki vanrækja
hana. Þessi hugsun um að við eigum bara
einn líkama fylgir mér líka alltaf, mér finnst
mikilvægt að geta verið vel á mig komin þegar
ég verð gömul, sjá dóttur mína vaxa úr grasi
og geta spriklað með barnabörnunum.“

Fjölskyldan borðar saman kvöldmat
Þriggja manna fjölskyldu fylgir mikið
skipulag en Katrín segir að þau reyni eftir
bestu getu að borða saman kvöldmat.
„Þetta getur stundum verið púsluspil, ég
vinn á frekar óvenjulegum tímum sem ruglar
oft rútínuna sérstaklega þegar maður er með
barn en maður finnur bara sinn takt. Ég er
yfirleitt mikið í fríi fyrri hluta dags á virkum
dögum svo ég reyni að nýta þann tíma í að
stunda hreyfingu, sinna heimilinu eða fara í
nudd og þess háttar. Það er líka mikil gjöf í
því að vera stundum í fríi á virkum dögum því
ég er yfirleitt að vinna mikið um helgar. Ég

leyfi því stundum dóttur minni að vera heima
með mér einhvern dag í vikunni þar sem við
fáum stundum lítinn tíma saman um helgar.
Ég á líka ótrúlega dásamlegan mann sem er
duglegur við að elda góðan mat, sinna heimilinu, skutla á dansæfingar og fleira sem skiptir sköpum þegar dagskrá fjölskyldumeðlima
er allskonar og álagstímabil stundum mikil.
Það er ótrúlegt hvað svona lítil fjölskylda
getur oft orðið mikið fyrirtæki og er gott
skipulag það sem heldur þessu öllu gangandi.
Þrátt fyrir ólíkar dagskrár reynum við fjölskyldan samt alltaf að borða saman kvöldmat. Þegar ég er að sýna er ég yfirleitt farin
í vinnuna rétt fyrir klukkan sex og reynum
við því alltaf að ná að borða saman kvöldmat
áður en ég fer. Stundum er dagskráin bara
þannig að það gengur ekki upp og þá gríp
ég mér eitthvað, oftast skál frá Serrano eða
eitthvað álíka, með mér í vinnuna og þau elda
sér eitthvað saman heima.“
Hvað gerir þú til þess að slaka á og dekra
við þig?
„Ég er alls ekki nógu dugleg við það að
slaka á en ég er alltaf að æfa mig. Mér finnst
rosalega gott að kúra uppi í sófa yfir góðum
þætti, slökkva á tilkynningum í símanum
mínum og fá mér hnetutopp eða hitta vinkonur mínar yfir löngum hádegismat.“
Hvað ætlar þú að gera spennandi árið
2023?
„Ég er ótrúlega spennt fyrir nýju ári, ég
er svona mánudagstýpa sem elskar að vígja
nýja dagbók. En ég verð áfram í heimi Bubba
Morthens í Níu lífum og í Emil í Kattholti í
Borgarleikhúsinu. Það verða svo stórar og
spennandi breytingar hjá DSA og DSA heilsu
í vor sem ég er ótrúlega spennt fyrir. Í sumar
er ég svo með skipulagðar tvær utanlandsferðir og gott sumarfrí í fyrsta skipti í mjög
langan tíma sem ég er mjög spennt fyrir.
Ég er ekki með nein sérstök heilsumarkmið
önnur en að halda bara áfram að sinna bæði
andlegri og líkamlegri heilsu. Halda áfram að
æfa mig í að sýna sjálfri mér og öðrum mildi
og kærleika sem er held ég eitthvað sem við
megum öll við að láta minna okkur á annað
slagið,“ segir Katrín.

Myllu heilkornabrauð

LÍFSKORN,
TRÖLLAHAFRAR
OG CHIA-FRÆ

LÍFSKORN, HEILT
HVEITIKORN OG
RÚGUR

Nýtt

LÍFSKORN,
SÓLBLÓMAFRÆ
OG HÖRFRÆ

LÍFSKORN, D+
D-vítamínríkt og joðgjaﬁ
- steinefni, heilkorn og
graskersfræ

LÍFSKORN,
KOLVETNASKERT
LÍFSKORN,
SJÖ TEGUNDIR
AF FRÆJUM OG
KORNUM
- ekkert ger
- ekkert hvítt hveiti

VelduþittLífskorn

-heilkornafjölskylda
afhollustu
Heilkorn

Kím

Næring fyrir fræið, inniheldur
andoxunarefni, E-vítamín og B-vítamín

Fræhvíta

Orkugjaﬁ, inniheldur
kolvetni og prótein

Klíð

Ytri skel sem ver fræið,
inniheldur trefjar,
B-vítamín og steinefni

- Lífskorn er næring fyrir heilsuræktina

Lífskorn er góð hugmynd að vellíðan og hluti
af heilsurækt þinni. Í Lífskorni ﬁnnur þú góðu
frækorn, trefjarnar, próteinin og bragðgæðin.
Lífskorn er trefjagjaﬁ þinn - fræsafn þitt
og heilsurækt - hefur hátt hlutfall heilkorns,
með lágt ﬁtuhlutfall og inniheldur lítið af
joðbættu salti.
Lífskorn inniheldur B- og E-vítamín og steinefni sem líkaminn þarfnast. Núna bætist
nýtt heilkorna Lífskorn á lista joðgjafa og
D-vítamínríkra fæðutegunda. Smakkaðu.

Þú ﬁnnur plöntuefni, prótein og kolvetni
heilkornsins í Lífskorni og undirbýrð þig
þannig fyrir heilsuræktina. Lífskorn færir
þér máltíð af akrinum, hollustu og orku fyrir
heilsuræktina. Bragðaðu öll brauðin og veldu
þitt uppáhalds Lífskorn. Lífskorn er vegan!

Ræktaðu huga og líkama
Fáðu þér Lífskorn heilkornabrauð
frá Myllunni - strax í dag

Mikilvægt er að lítið samfélag okkar Íslendinga geti treyst á sjálfstæða innlenda framleiðslu.
Myllan er ferskvöruframleiðandi sem skilur að samfélagið þrífst best á fjölbreyttri matarmenningu.
Stöðug vöruþróun Myllunnar skilar okkur íslensku úrvali af ferskvörum í besta gæðaﬂokki.
Skoðaðu hvaðan maturinn kemur - leitaðu eftir Myllu-merkinu! Myllan, þaðan sem nýtt kemur.

> Skoðaðu vöruúrvalið á: myllan.is
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„Vildi ekki upplifa mig sem minni
mann af því ég var einhentur“
Á skömmum tíma hefur Breki
Þórðarson náð ótrúlegum
árangri í crossfit. Hann rétt missti
af sæti á heimsleikunum crossfit á
síðasta ári en stefnir á að komast
inn á leikana á þessu ári.
Sonja Sif Þórólfsdóttir | sonja@mbl.is

B

reki fæddist einhentur, en það var
eitthvað sem gerðist í móðurkviði
sem olli því. „Einhver bönd í maganum á mömmu ófust utan um
höndina þegar ég var pínulítill og
stoppuðu allt blóðflæði í handlegginn sem var
að myndast. Læknarnir voru með einhverjar
efasemdir um heilsuna mína þegar ég kom
svona í heiminn en mamma og pabbi segjast
ekki hafa efast um mig í eina sekúndu,“ segir
Breki.
Hann segist vera með mikið keppnisskap, enda ólst hann upp með eldri bróður
og reyndi eftir fremsta megni að gera allt í
keppni við hann. „Ég þurfti að vera betri í
íþróttum, tölvuleikjum og öllu saman. Þar
kemur sennilega inn í að ég vildi ekki upplifa
mig sem einhvern minni mann, bara af því að
ég var einhentur.“
Breki er 24 ára gamall og var að klára sína
fimmtu önn í byggingaverkfræði í Háskólanum í Reykjavík. Þess á milli æfir hann af
miklu kappi í Mjölni.

Litlu munaði að Breki kæmist inn á
heimsleikana í crossfit á síðasta ári.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Borðtennis góður grunnur
„Ég byrjaði einhvern tímann í ágúst 2019.
Þá hafði ég í raun verið íþróttalaus í næstum
ár en fyrir crossfit æfði ég borðtennis. Það
var, þótt fólki kunni að finnast það skrítið, sjúklega góður grunnur fyrir íþróttina.
Borðtennis er gríðarlega tæknilega flókin
íþrótt og maður hættir aldrei að vinna í tækninni. Ég var þannig mjög meðvitaður um það
hvernig ég var að hreyfa líkamann þegar ég
var að feta mín fyrstu spor í crossfit sem varð
til þess að ég var frekar fljótur að ná færni í
grunntækninni,“ segir Breki.
Þar sem Breki er einhentur þarf hann að
aðlaga margar æfingar og hreyfingar í crossfit. Í dag veit hann að hann getur framkvæmt
flestar hreyfingar en í fyrstu var þetta allt
mjög flókið. „Mér til stuðnings var samt alltaf
Bensi [Benedikt Karlsson] sem hjálpaði mér
að finna út úr því hvaða hreyfingu ég ætti að
framkvæma til að fá svipað út úr æfingunni
og sett var fyrir. Stuttu seinna fann ég strák
á Instagram sem var nákvæmlega eins og ég,
með litla vinstri hönd, og hann var eiginlega
bara búinn að finna út úr þessu öllu. Ég fékk
þetta þannig svolítið upp í „hendurnar“ ef það
á við,“ segir Breki.
Þó hann væri kominn með lausnirnar þurfti
hann samt að læra að framkvæma æfingarnar
sjálfur og það var einna erfiðast. „Ég hugsa
að ég hafi eytt hundruðum klukkutíma úti í
bílskúr að æfa snörun með svo gott sem tóma
stöng,“ segir Breki.
Breki getur snarað 100 kílóum. Spurður
hvort hann sé aldrei hræddur við að fá þau í
hausinn, segir hann jú. „Sem betur fer bý ég
að hundruðum klukkustunda af því að koma
snörun í vöðvaminnið út í bílskúr svo að ég
kann nokkuð vel á hvenær ég er að ná og
hvenær ég er að klúðra. Keppnisskapið getur
samt farið með mann og maður lendir í því
að fara aðeins fram úr sér á æfingu. Enn sem
komið er hef ég ekki slasað mig alvarlega svo
bara, sjö, níu, þrettán.“

Æfir mikið einn
Hann segir fyrstu æfingarnar hafa verið
mjög erfiðar, fyrst og fremst því íþróttin er
erfið. „Ég var ekki alveg byrjaður að pæla
í umhverfinu þá, en svo þegar tíminn leið
fannst mér ég fá aðeins of mikla athygli fyrir
minn smekk. Augnagotur og svona í rækt-

20 klukkustundir á viku. „Ég er enn þá að feta
mín fyrstu spor í þessu þannig að ég er klárlega enn þá að læra á líkama minn og hvernig
ég geti æft af miklum krafti svona mikið. Ég
gerði þau mistök í fyrra að æfa 20 klukkustundir á viku af allt of mikilli ákefð og ég var
að brenna út á þremur vikum.“
Þegar kemur að endurheimt segist hann aðallega hugsa um að sofa nógu vel og lengi. „Ef
ég er mjög aumur einhvers staðar þá mana ég
kærustuna í að nudda með nuddbyssu þann
part af líkamanum. Aðallega snýst þetta samt
um svefn,“ segir Breki.
Hann er ekki á neinu matarprógrammi en
reynir að borða frekar meira en minna. „Ég er
svolítið í því að fá mér risastóra máltíð tvisvar
til þrisvar á dag svo ég reyni að fjölga skiptunum sem ég borða og minnka skammtastærðir.“

Hugarfarið lykillinn

Breki segir hugarfarið vera
lykilinn að árangrinum.

inni urðu þreytandi til lengdar sem varð til
þess að ég fór að æfa mikið einn. Ég var samt
alltaf með ómetanlegan stuðning frá öllu því
yndislega fólki sem er í kringum mig og svo
skemmir ekki fyrir að ég er ekki mjög feiminn
að eðlisfari,“ segir Breki.
Hann ákvað að fara að keppa í crossfit
þegar hann sá að það var kominn flokkur fyrir
einhenta á heimsleikunum í crossfit. Spurður
hvort það hafi ekki verið ógnvekjandi tilhugsun að keppa svarar Breki neitandi. „Maður er
alltaf stressaður um hvernig maður stendur
sig en ég bara lifi fyrir adrenalínið sem maður
fær á keppnisgólfinu,“ segir Breki. Mótunum

fyrir einhenta hefur fjölgað í heiminum en
flest þeirra eru í Bandaríkjunum. „Það var
mót í Barcelona fyrir stuttu og í Madríd. Nú
er crossfit að búa til flokkunarkerfi til að gefa
íþróttamönnum alþjóðlegan flokk sem aðrir
mótshaldarar geta síðan nálgast á vef þeirra.
Markmiðið er að gera flokkunina auðvelda og
aðgengilega svo að mótshaldarar eigi auðvelt
með að hafa flokkinn á sínu móti,“ segir Breki.

Borðar meira en minna
Um þessar mundir æfir Breki í um 12 til 14
klukkustundir á viku en þegar nær dregur
opna mótinu í crossfit hyggst hann fara upp í

„Hugarfar er alltaf stærsti parturinn í
þessu, svo myndi ég segja að reynsla kæmi
skammt á eftir. Eins og ég kom inn á áðan
þá geta allir æft 20 tíma í viku í tvær vikur
en mjög fáir geta æft 20 tíma í viku í hálft ár.
Maður þarf að læra á líkama sinn og hlusta á
hann þegar hann segir manni að eitthvað sé í
ólagi. Ekki nóg með það þá þarf maður líka að
læra hvenær á að segja líkamanum að halda
bara kjafti þegar hann er að væla að ástæðulausu,“ segir Breki spurður hver sé lykilinn að
árangrinum.
Breki ætlar að tryggja sér farmiða á heimsleikana á þessu ári. „Hvernig ég afreka það er
síðan annað mál,“ segir Breki en á síðasta ári
lenti hann í 7. sæti í heiminum. Aðeins fimm
komust inn í hans flokki og var hann því ansi
nálægt því að komast alla leið.
Spurður að því hvernig hann setji sér markmið fyrir tímabilið segist Breki almennt ekki
gera það en mega vera duglegri við það.
„Ég fæ meira mjög óheilbrigða þráhyggju
fyrir því að ná einhverju þangað til ég er
búinn að ná því. Að öllu gríni slepptu er ég
samt alltaf með einhverjar hugmyndir um það
hverju ég stefni að og hvernig ég ætla að ná
því. Þau markmið verða síðan erfiðari eftir
því sem ég næ þeim. Ég mætti samt sem áður
vera miklu duglegri að skrifa hluti niður. Í
þau fáu skipti sem ég hef gert það hefur það
margborgað sig,“ segir Breki.
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Að njóta á hlaupum
Hlaupadrottningin Elísabet Margeirsdóttir er þekkt fyrir að hlaupa
löng fjallahlaup. Hún er líka eigandi
Arctic Running og Náttúruhlaupa
þar sem fólk á það til að smitast
af hlaupabakteríunni en hlaup eiga
að snúast um að hlaupa og njóta
að sögn Elísabetar.

Elísabet Margeirsdóttir segir
mikilvægt að fara rólega af
stað þegar kemur að hlaupum.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir
gudrunselma@mbl.is

V

ið erum ótrúlega stolt af því
hversu mörg hafa komið á grunnnámskeið hjá okkur og fundið sig
í hlaupunum. Fólk sem hafði enga
trú á því að það hefði gaman af
því að hlaupa. Síðan erum við með sérstök
námskeið sem undirbúa fólk fyrir keppnishlaup,“ segir Elísabet sem starfar í nánast
fullu starfi við hlaup hvort sem það felst í að
skipuleggja námskeið fyrir öll getustig, halda
keppnishlaup eða skipuleggja hlaupaferðir.
Fjölbreytileikinn er það sem heillar Elísabetu
þegar kemur að utanvegahlaupum. „Leiðirnar
eru svo ólíkar hvað undirlag varðar og útsýni.
Einnig finnst mér einn mesti kosturinn við
þau að komast út úr umferðinni og finna innri
ró á fallegum stígum. Við upplifum náttúruna á einhvern allt annan hátt á hlaupum
og einnig kennum við fólki að staldra við og
njóta,“ segir hún.
„Annar stór kostur utanvegahlaupa er
að við hlaupum yfirleitt á mjúku undirlagi
sem fer betur með líkamann en að hlaupa á
malbiki. Einnig vegna þess að undirlagið er
fjölbreytt, það er ekki alveg slétt, þá eru engin
tvö skref eins sem minnkar einnig álag á liði
miðað við að hlaupa í sama skrefinu á sléttri
götu. Hraðinn er aðeins minni í utanvegahlaupunum því við erum oft að fara upp
brekkur og göngum upp þær bröttustu. Þó við
förum hægar þegar við hlaupum á hæðóttum
stígum þá erum við að eyða heilmikilli orku og
þurfum að virkja gríðarlega marga litla vöðva
til að halda jafnvægi. Aðalmálið er þó að fólk
fari mjög rólega af stað því að öll hreyfing
getur valdið eymslum ef farið er of geyst af
stað. Þetta er sér í lagi mikilvægt í þessari
íþrótt því til að endast í henni þarftu að kunna
að njóta í botn áður en þú ferð að hlaupa hratt
eða keppa í utanvegahlaupum,“ segir Elísabet.

Tók smá skref til að byrja með
Elísabet eignaðist sitt fyrsta barn með sambýlismanni sínum, Páli Ólafssyni, fyrir tæpum
tveimur árum. Lífið hefur vissulega breyst
eftir að hún varð móðir. „Eftir að ég varð móðir hef ég auðvitað þurft að endurskipuleggja
mig og nýta daginn miklu betur en ég gerði
áður. Þá skiptir máli að vera með þjálfara og
hlaupaáætlun sem auðveldar allt skipulag. Ég
vil hámarka tímann með syni mínum og ég
reyni eftir bestu getu að klára æfingar áður
en ég sæki hann á leikskólann þó það gangi
auðvitað alls ekki alltaf upp,“ segir Elísabet.
Hvernig gekk að koma til baka eftir meðgönguna?
„Það gekk ótrúlega vel að byrja aftur að
hlaupa eftir meðgöngu. Ég var mjög virk alla
meðgönguna sem hjálpaði líklega mikið þar
sem ég hélt mér í góðu líkamlegu standi allan
tímann. Eftir fæðingu þarf vissulega að taka
því rólega og gefa líkamanum góðan tíma
til að jafna sig. Ég var fljótt komin út í langa
göngutúra og gekk með vagninn út um allan
bæ. Það var nauðsynlegt á þessum tíma að
komast út og hreyfa sig. Eftir um tíu til tólf
vikur fékk ég grænt ljós frá sjúkraþjálfara að
byrja að hlaupa markvisst og ég gerði það í
mjög smáum skrefum. Fylgdi bara svona „úr
sófanum í 5km“ áætlun að mestu og eftir um
mánuð af því var ég farin að hlaupa samfellt í
allt að þrjátíu mínútur í einu.
Á þessum tíma byrjaði ég þó að æfa mikið
í fjöllum og notaði hraðar fjallgöngur til
að bæta formið. Þessi rólegu hlaup sem ég
braut upp með gönguhléum ásamt fjallaæfingum gerði það að verkum að ég gat keppt í

Morgunblaðið/Eggert

Laugavegshlaupinu um fimm mánuðum eftir
fæðinguna. Það gekk alveg merkilega vel og
kom ég sjálfri mér rosalega á óvart. Var ekkert langt frá mínum bestu tímum og endaði í
fjórða sæti. Ég verð þó að láta fylgja með að
eftir sumarið fann ég fyrir mikilli þreytu þar
sem ég lagði svona mikla ofuráherslu á að
koma til baka eftir fæðinguna. Allur frítíminn
minn á milli brjóstagjafa og eftir svefnlausar
nætur hafði farið í þessar æfingar og um
haustið þá fann ég að ég hafði líklega farið
frekar geyst af stað.“
Finnur þú mun á líkamanum?
„Ég finn einhvern smá mun já. Mjaðmasvæðið og neðra bakið á mér er ekki alveg
eins og það var áður og er einhver smá
skekkja í mér. Ég er viðkvæmari fyrir meira
álagi og er að vinna í þessum veikleikum. Út
af þessu hef ég ekki getað æft á miklum hraða
en þá er gott að hafa ástríðu fyrir fjalla- og ofurhlaupum þar sem hraðinn skiptir ekki alveg
eins miklu máli. Mig dreymir þó alveg um að
geta æft eins og áður í vetur til að ná lengra í
mínum hlaupum næsta sumar en það kemur
vonandi á endanum.“

Fór í sánuferðir fyrir Taílandsferðina
Elísabet var ánægð með hlaupaárið 2022
og segist hafa farið í mörg skemmtileg og
mögnuð hlaup í fyrra. „Ég átti heilt yfir alveg
frábært tímabil og náði flestum mínum markmiðum. Allt frá tæplega 20 kílómetra löngu
hlaupi og upp í 108 kílómetra langt hlaup. Ég
tók þátt í Mýrdalshlaupinu í maí og sigraði
síðan Esjumaraþonið í júní. Ég var stolt af því
að ná að lenda á palli í Laugavegshlaupinu.
Ég lenti í þriðja sæti í því og jafnaði minn
besta tíma sem ég á þar. Í ágúst var það síðan
Fimmvörðuháls Náttúruhlaupa sem ég keppti
sjálf í og fannst það alveg stórkostleg upplifun.
Ég get svo sannarlega mælt með því fyrir alla
sem vilja upplifa eitthvað magnað á hlaupum.
Stærstu keppnirnar mínar voru síðan í
haust en í september fór ég til Sviss og tók
þátt í Wildstrubel by UTMB, en það er 108
kílómetra langt með 6000 metra hækkun. Ég
ætlaði mér stóra hluti þar en var á endanum
sátt við 5. sætið í kvennaflokki eftir að hafa
lent í smá örðugleikum. Til dæmis hélt ég ekki
niðri næringu seinni hluta keppninnar. Í byrjun nóvember tók ég þátt í mögnuðu landsliðsverkefni en ég var valin í utanvegalandslið
Íslands sem fór alla leið til Taílands að keppa
á heimsmeistaramótinu í utanvegahlaupum.
Við vorum tíu hlauparar frá Íslandi. Fimm
tóku þátt í 40 kílómetra keppninni og fimm

í 80 kílómetra keppninni. Ég var skráð í 80
kílómetra vegalengdina, leiðin var með hátt í
5000 metra hækkun. Það var gríðarlegur hiti
í Tælandi og þurfti ég að finna dágóðan tíma í
vikunum á undan til að fara í sánu til að reyna
að venjast hita fyrir keppnina. Keppnin hjá
mér gekk mjög vel og náði algjörlega mínum
markmiðum sem voru að hafa gaman af og
klára keppnina vitandi það að ég gerði mitt
besta,“ segir Elísabet.
Um hvað hugsar þú þegar þú hleypur?
„Ég hugsa ekki um neitt sérstakt á hlaupunum en oft fer ég út í alls konar pælingar í
tengslum við það sem ég er að fást við hverju
sinni. Hlaupin eru einnig frábær leið til að
velta upp hlutum og einnig til að fá alls konar
nýjar hugmyndir. Stundum er gott að gera
upp einhver mál í huganum á hlaupum. Þegar
ég kem heim er ég betur í stakk búin til að
taka einhverjar ákvarðanir. Í lengri hlaupum
fer hugurinn mikið á flug eða maður bara
týnist í umhverfinu. Þú kemst í ákveðið flæði
og ert kannski aðeins að hugsa um það sem er
fram undan í hlaupinu, þannig getur tíminn
liðið alveg ótrúlega hratt í keppnum sem tekur
kannski yfir sólarhring að klára.“

Að hlaupa og njóta
Að hlaupa utanvegar og að hlaupa á
hlaupabretti er eins og að bera saman epli og
appelsínur, segir Elísabet. „Það er allt öðruvísi
að hlaupa úti en á hlaupabretti og eiginlega
ekki hægt að bera það saman. Ég hef oft
notað hlaupabrettið mikið í undirbúningi fyrir
keppni yfir vetrartímann. Persónulega hentar
hlaupabrettið mér ekki nægilega vel í dag þar
sem líkami minn þolir ekki eins vel að hlaupa
hratt í sama skrefinu,“ segir Elísabet.
Hvað fær fólk út úr því að vera í skipulögðum hlaupahópi?
„Það fær alveg ótrúlega margt út úr því að
hlaupa með öðrum og í hóp. Það er mikilvægt
að hópurinn henti þér og þínum hraða. Að þú
hlaupir á þægilegum hraða þar sem þú getur
spjallað. Löngu æfingarnar eru skemmtilegastar og alltaf gott að hafa hóp til að hitta
þegar veðrið er ekki spennandi. Við erum
aðallega að sækjast í skemmtilegan félagsskap
og gott spjall við alls konar fólk sem deilir
sama áhugamáli. Aðhaldið getur líka verið
mikilvægt til að halda sér við efnið. Náttúruhlaup eru einnig með svokallaðar gæðaæfingar
á virkum dögum þar sem þjálfarar leggja fyrir
ákveðin verkefni sem eiga að ögra fólki aðeins,
til dæmis í brekkum og sprettum. Þar hleypur
fólk einnig alveg á sínum hraða og forsendum

en það er mun skemmtilegra að hitta hóp til að
gera þessar krefjandi æfingar,“ segir Elísabet.
„Hlaupasamfélag Náttúruhlaupa hefur vaxið
mikið síðustu árin, þökk sé okkar frábæru
þjálfurum sem stýra æfingum eða fylgja
hópunum á lengri upplifunaræfingum. Okkar
sérstaða felst í því að við erum saman að
hlaupa og njóta. Á upplifunaræfingum er alltaf
farin ný leið og er alltaf þjálfari fremst og
aftast í hverjum hóp. Í dag erum við með fimm
getuskipta hópa og því erum við nokkuð örugg
um að allir finni sér hóp við hæfi sem þeim líður vel að hlaupa með. Einnig er alltaf þjálfari
aftast í hópunum sem passar að enginn týnist
eða endi einn síðastur,“ segir Elísabet.
„Það er mjög sjaldgæft að við látum veðrið
stoppa okkur á æfingum. Hins vegar reyni ég
að velja tímann fyrir löng hlaup þegar veðrið
er gott, en það er algjör lúxus að geta það
þegar maður býr á Íslandi og oft ekki í boði að
hlaupa í góðu veðri,“ segir Elísabet og tekur
fram að þau fylgist vel með veðurspánni, kanni
aðstæður og allir séu á broddum þegar þess
þarf.
Margir eru enn brenndir eftir píptest í
leikfimitímum í grunnskóla og segir Elísabet
skilja það vel. Það þarf þó ekkert að óttast og
snúast náttúruhlaupin um allt annað.
„Píptestin snerust um það að hlaupa sömu
vegalengdina alltaf hraðar og hraðar. Ég hugsa
að fáir taki slíkar æfingar í dag. Það er gott að
hlaupa hratt stundum og pína sig smá, en við
mælum alls ekki með því fyrr en að fólk ræður
vel við það að hlaupa rólega nokkrum sinnum
í viku. Það þarf að byggja upp ákveðinn grunn,
bæði út frá stoðkerfi og einnig hjarta- og æðakerfi til að þola vel hraðari hlaup og til að fá
eitthvað almennilegt út úr þeim og án þess að
meiðast. Margir hafa gott þol úr öðrum íþróttum en það þurfa allir að undirbúa líkama sinn
vel fyrir hlaup. Það er gert með því að auka
þau jafnt og þétt og fara mjög hægt af stað.“
Elísabet leggur áherslu á að fólk kveljist
ekki þegar farið er út að hlaupa. „Fólk tekur
ákvörðun um að byrja að hlaupa og drífur sig
út. Það hleypur til dæmis fimm kílómetra eins
hratt og það getur og líður mjög illa og heldur
að þannig séu hlaupin bara. Við viljum ekki
að fólk standi á öndinni og fái verki um allan
líkamann þegar það byrjar hjá okkur í Náttúruhlaupum. Okkur finnst mikilvægt að leiða
fólk í gegnum þennan byrjendafasa til að það
byggi góðan grunn að farsælum hlaupaferli
og minnki einnig líkur á að lenda í meiðslum,“
segir Elísabet og telur ljóst að allir ættu að
finna hlaupahóp við sitt hæfi.
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Fann öryggi og vellíðan í jóga
Una Kolbeinsdóttir, markþjálfi
og jógakennari, var feimin og
með lítið sjálfstraust þegar hún
hóf að stunda jóga 17 ára gömul. Hún fann öryggi og vellíðan
í jóga og brennur fyrir því að
kveikja sömu tilfinningar í hjörtum
annarra.

Una Kolbeinsdóttir segir
gott að fá hvíld frá hversdeginum á jógamottunni.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir
gudrunselma@mbl.is

U

na Kolbeinsdóttir, markþjálfi og
jógakennari, var feimin og með
lítið sjálfstraust þegar hún hóf
að stunda jóga 17 ára gömul. Hún
fann öryggi og vellíðan í jóga og
brennur fyrir að kveikja sömu tilfinningar í
hjörtum annarra.
„Jóga hefur gert svo margt fyrir mig, örugglega meira en ég geri mér grein fyrir. Ég
stunda jóga til að róa hugann og að líða vel
bæði andlega og líkamlega. Jóga hefur gefið
mér andlegan styrk, þolinmæði og yfirvegun svo fátt sé nefnt. Líkamlega hefur jóga
aukið líkamsvitundina mína, bætt liðleika
og hreyfifærni, losað um spennu og stífleika.
Það er svo magnað að vera með góða líkamsvitund og tengdur sjálfum sér, að finna nákvæmlega fyrir líðandi stundu,“ segir Una.
„Einnig hefur regluleg iðkun kennt mér að
mæta sjálfri mér nákvæmlega þar sem ég er
hverju sinni án þess að dæma, að sýna mér
mildi í því sem er. Að finna fyrir þakklæti og
ást gagnvart sjálfri mér fyrir að gera líkama
mínum og huga gott, sem er svo fallegt og
smitar út frá sér á öðrum sviðum.“

Andlega vinnan oft erfiðust
Una fór í sitt fyrsta jógakennaranám til
Ítalíu árið 2017. Hún var í litlum bæ þar sem
hún bjó ásamt öðrum í húsi við ströndina í
mánuð. „Það var krefjandi á góðan hátt að
fara ein til Ítalíu í jóganám og þessi reynsla
er mér mjög dýrmæt. Dagarnir snérust um
jóga, að borða, njóta og sofa. Við byrjuðum alla morgna á því að skola nefið með
saltvatni – sem er algjör snilld til að forðast
kvef á þessum tíma árs, ég mæli með að
kynna sér það. Á milli jógatíma lærðum við
um jógafræðin, líffærafræði, heimspeki,
að hanna og setja saman tíma og fengum
þjálfun í að kenna. Það er mikil upplifun og
sjálfsskoðun að fara í jóganám og ég mæli
með því fyrir alla sem hafa áhuga á að dýpka
þekkinguna sína á jóga að kynna sér það,
þó svo að það sé bara fyrir þig en ekki til að
kenna.“
Una segir jóga ekki bara snúast um líkamlegan ávinning. Fyrir henni snýst jóga til að
mynda aðallega um andlegan ávinning, að
finna ró og vellíðan. „Sem dæmi þá gefst okkur færi í jógatíma að staldra við og mæta því
sem er og að vera með jafnvel óþægilegum
hugsunum eða tilfinningum. Þetta er oft erfiðasta skrefið fyrir marga sem eru að byrja,
að vera með því sem er í sátt án þess að
hlaupa frá því eða að forðast það á einhvern
hátt. En það er ekki síðra að sækjast í jóga
fyrir líkamlega ávinninginn, til dæmis eftir
mikla kyrrsetu og langan dag er fátt betra en
að fara í jóga til að losa um streitu og spennu
í líkamanum, það gerir öllum gott.“
Til eru margar mismunandi tegundir
af jóga en Una er hrifnust af rólegu jóga,
mjúkum hreyfingum og djúpum teygjum.
„Yin-jóga er sú tegund sem ég sæki mest í en
þá eru jógastöður nálægt jörðinni og þú hvílir í lengri tíma í stöðunum. Það kemur líka
margfalt til baka því þegar þú hvílir í stöðu
í ákveðinn tíma ferðu djúpt inn í líkamann
og bandvefi hans. Það hjálpar líkamanum
að öðlast meiri liðleika og hreyfigetu, styður
við endurheimt vöðva og örvar blóðrásina.
Margir þekkja það eflaust að vilja alltaf vera
að gera eitthvað eða hugsa eitthvað merkilegt, en Yin-jóga leyfir þér að stoppa, gefa
þér pásu frá öllu í smá stund. Þegar ég leyfi
mér að vera í núinu í tímanum og finna fyrir

Morgunblaðið/Eggert

Una byrjaði að
stunda jóga 17 ára.

því sem er að gerast í líkamanum og huganum þá er ég alltaf endurnærð eftir tímann
og finn fyrir mikilli vellíðan og ró, sama hvað
gengur á.“
Stundar þú einhverja aðra hreyfingu meðfram jóganu?
„Já! Ég er mjög hrifin af því að blanda
saman alls konar hreyfingu. Núna er ég aðallega að hlaupa og lyfta með en er alltaf opin
fyrir að prófa eitthvað nýtt og skemmtilegt.

Jógað hentar mjög vel á móti öðrum krefjandi íþróttum, sérstaklega rólegt Yin-jóga
sem gefur gott jafnvægi á móti til að slaka á
vöðvum og losa um stífleika og spennu. Það
hjálpar einnig til við vöðvaendurheimt og
minnkar eymsli í vöðvum.“

Núvitund frá sjö ára aldri
Höfum við nútímafólk gott af því að leggjast á dýnuna og horfa inn á við?

„Ég geri mér grein fyrir því að það er ekki
fyrir alla að mæta á dýnuna og að líta inn á
við. En jóga getur verið svo margt. Eins og
nútímasamfélagið er í dag erum við gjörn á
að vera stíf í líkamanum eftir mikla kyrrsetu
eða finna að hugsanirnar stoppa ekki því við
viljum alltaf gera eitthvað eða bæta. Jóga er
frábær leið til að taka sér smá hlé frá öllu
áreiti, að leyfa huganum að fá smá hvíld.
Stund til að hlúa að þér til að fá meiri orku
og skýrleika og losa um þessa spennu sem
getur myndast í bæði líkama og huga.“
Þú ert líka markþjálfi og búin með nám í
sálfræði, helst þetta allt í hendur?
„Já! Þetta helst allt mjög fallega í hendur. Í gegnum tíðina hef ég verið dugleg að
sækja þekkingu og nám sem tengist vellíðan.
Sálfræðinámið gaf mér góðan grunn til að
skilja hugann betur og mikilvægi geðheilsu.
Markþjálfun er tengd sálfræðinni og á meðal
annars rætur sínar að rekja þangað. Þetta
er aðferðafræði sem stuðlar að auknum
persónulegum þroska, innri vexti, sjálfstrausti og sjálfsskilningi. Allt byrjar hjá þér,
það skiptir öllu máli hvernig hugurinn er
stemmdur og markþjálfun er fallegt tól til
að gera gott betra. Þetta er samtalstækni
sem snýst um að hjálpa þér að finna hvað þú
raunverulega vilt og að fá þann stuðning sem
þarf til að komast á þann stað. Markþjálfun
er mögnuð að því leyti að kraftmiklar spurningar vekja upp nýjar hugsanir og lausnir, oft
þarf lítið til að kveikja á perunni til að koma
sér af stað í það sem maður raunverulega vill
gera.“
Hefur þú alltaf pælt mikið í núinu?
„Í fyrsta sinn sem ég man eftir að hafa pælt
í núinu var þegar ég var í skíðalyftu í Svíþjóð.
Ég ætla að giska á að ég hafi verið í kringum
sjö ára en þá spurði ég mömmu hvernig ég
gæti notið þessa augnabliks eins mikið og
hægt er því mér leið svo vel og ég vildi gera
sem mest úr þessari tilfinningu og stund. Svo
já, ég myndi segja það að ég hafi lengi verið
á þessum stað. En auðvitað þarf ég sífellt að
minna mig á að hafa hugann hér og nú.
Þegar ég er hamingjusöm og líður vel þá
sækist ég mikið í hugleiðslu og er alveg til
í að pæla í núvitund allan daginn, en ég hef
tekið eftir að þegar mér líður ekki vel eða er
að ganga í gegnum erfiðleika þá forðast ég
núvitund eins og heitan eldinn. Þá veit ég
að það er einmitt þá sem ég þarf mest á því
að halda. Þá getur verið of mikið að sitja í
kyrrðinni og taka eftir því sem er að gerast
– þá finn ég aðra leið eins og að stunda núvitund þegar ég vaska upp, finna vatnið renna,
eða að fara í jógatíma með vinkonu mér við
hlið, eða teikna eða skrifa niður hugsanir
mínar á blað. Ég reyni alltaf að mæta mér
þar sem ég er og ekki að vera ósátt við mig ef
ég kem mér ekki í að hugleiða þegar ég veit
að ég þarf á því að halda. En eitt sem ég get
alltaf gert og er uppáhaldsleiðin mín til að
kjarna mig er að finna fyrir iljunum,“ segir
Una og mælir með því að fólk veiti iljunum
á sér athygli og og taki svo eftir því hvort
öndunin sé djúp eða grunn.
Hvað gerir þú til þess að slaka á og dekra
við þig?
„Það fer algjörlega eftir skapinu hvað ég
sækist í þegar ég þarf að slaka á. Ég er mjög
hrifin af því að fara ein í sund þegar ég finn
að ég þarf að slaka á og hugsanirnar eru úti
um allt. Einnig að fara í göngutúr og að eiga
góða stund með fjölskyldu og vinum. Ég er
líka mjög hrifin af því að finna jógatíma á
netinu, gera huggulegt í kringum mig, kveikja
á kertum og leyfa mér algjörlega að sleppa
takinu og njóta líðandi stundar og kúpla mig
frá öllu áreiti meðan á jógatímanum stendur.
Ég er mjög spennt að bjóða upp á jógatíma á
netinu sem snúast einmitt um þetta, að líða
vel og losa um streitu í líkama og huga. Til
að dekra sérstaklega vel við mig þá tek ég
kvöldið frá og elda gott og heiðarlegt pasta,
kveiki á kertum og horfi á mynd eða finn
góða bók. Uppskrift að núllstillingu og vellíðan ef þú spyrð mig,“ segir Una sem ætlar að
halda áfram að kenna jóga, sinna markþjálfun og njóta með vinum og fjölskyldu.

KOMDU
Í SUND
Í KÓPAVOGI

Sund fyrir alla
Sundlaugarnar í Kópavogi bjóða upp á
fyrirmyndaraðstöðu með vatnsrennibrautum,
gufu, heitum og köldum pottum.
Frítt fyrir yngri en 18 ára og 67 ára og eldri.

Opið
virka daga 6:30–22:00,
laugardaga og sunnudaga
8:00–18:00
Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17
Salalaug
Versölum 3

kopavogur.is
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„Líkamlega og andlega leið mér
eins og 20 ár hefðu farið af mér“
Auðuni Georg Ólafssyni, fréttastjóra
á K100, fannst hann vera orðinn 20
árum yngri eftir heilsuferðir til Póllands
síðasta sumar. Í fyrstu hélt hann að
ferðirnar væru bara fyrir eldri konur
en segir það kolrangt og mælir með
að karlmenn hugi líka að heilsunni.

Auðun Georg fann
mikinn mun á sér eftir
Póllandsferðina.

Umhverfið var sérstaklega glæsilegt.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

É

g var ekkert endilega í mjög slæmu ástandi þegar ég
fór fyrst til Póllands en kórónuveirukílóin höfðu læðst
aftan að mér. Mig langaði í meiri orku og lífsgleði og
að fá endurnærandi hvíld frá daglegu stressi. Það
var lögð áhersla á að þetta væri ekki einhver megrunarferð þar sem einhverjum töfrum var lofað heldur einföld
aðferð til að endurheimta fyrri orku og styrk,“ segir Auðun
um ástæðu þess að hann fór í heilsuferð til Póllands síðastliðið
sumar.
Auðun náði góðum árangri á aðeins tveimur vikum í Póllandi en
leið svo vel að hann ákvað að vera lengur.
„Ég fór svona tautandi og röflandi til Póllands. Ég sá fljótlega að
þetta hentar öllum og í hvaða formi sem viðkomandi er. Fyrst var
ég í tvær vikur í hópi með öðrum og svo framlengdi ég um aðrar
tvær vikur. Hópurinn gaf mér jákvæða hvatningu og leiðsögn þegar
á þurfti að halda. Þegar ég fór á eigin vegum átti ég svolítið í basli
með þetta og var orðinn mjög eirðarlaus. Ég átti svo kost á að bæta
við tveimur vikum síðar um sumarið svo samtals urðu vikurnar
sex. Best gekk mér þegar ég var í hópi sem náði mjög vel saman,
það er einhver óútskýranlegur kraftur sem myndast við það
frekar en þegar maður er einn í þessu. Flestir ná miklum árangri á
einungis tveimur vikum og ég fann strax mikinn mun á minni líðan,
ekki bara í skrokknum. Kílóin sem fuku voru eiginlega aukaverkun
af bættri heilsu.“

Jákvæður bónus að léttast
Varstu í slæmu ástandi þegar þú fórst út?
„Mér fannst það ekki þegar ég fór en þegar ég skoða myndir af
mér frá þessum tíma þá var ég klárlega of þungur og með mikinn
bjúg á líkamanum. Allur bólginn og skakkur einhvern veginn af
dæmigerðu vinnustressi. Það var mjög áhugavert hversu fljótt líkaminn aðlagaðist því sem var í boði í Póllandi. Ég fór að sofa betur,
brosa meira og fá meiri orku.“
Hvaða árangri náðir þú?
„Líkamlega og andlega leið mér eins og 20 ár hefðu farið af mér.

Maturinn var bæði
hollur og girnilegur.
Ljósmynd/Olga Björt Þórðardóttir

Maður nær algjörlega að afstressast í þessu umhverfi og fær betri
tengingu við sjálfan sig og aðra. Kílóin sem fuku urðu svona jákvæður bónus ofan á aukinn kraft og lífsgleði. Fólk sem fer í svona
ferðir talar oft um jákvæðar breytingar á húð sinni og það kemur
kankvís glampi í augun sem erfitt er að lýsa en ég upplifði mjög
mikla vellíðan sem mér finnst mjög eftirsóknarvert að viðhalda,“
segir Auðun.
„Ég varð hissa hversu fljótt ég náði góðum tökum á þessu og
náði fljótt árangri. Fyrst ætlaði ég bara að dvelja þarna mjög stutt
og skoða fleiri staði en áttaði mig fljótt á því að þetta var algjörlega
besti staðurinn til að vera á. Frábært hótel, yndislegt starfsfólk,

falleg náttúra og allt til alls. Ég átti ekki von á að mér myndi finnast maturinn eitthvað sérstaklega góður en hann var fallega fram
settur og bragðaðist mjög vel. Það var líka boðið upp á holla djúsa
og súpur svo maður varð aldrei svangur. Ég átti líka ekki von á að
hafa jafn mikla orku og ég hafði til að fara í gönguferðir og gera
þrekæfingar á jafn litlu fæði en það var alveg magnað að upplifa
það. Það sem gerðist innra með mér kom mér líka á óvart. Mér leið
mun betur í eigin skinni og ég fór að gefa mér fimmur í speglinum.“
Auðun segir vissulega hægt að ná góðum árangri heima svo
lengi sem álagið sem fylgir vinnunni nær ekki í skottið á fólki og
súkkulaði og önnur óhollusta fær ekki að fara ofan í innkaupakerruna.
„Þegar farið er í svona ferð er maður í pínu bómull þar sem
hollur matur er settur fyrir framan þig og það er stutt í næsta
göngutúr eða æfingu með frábærum þjálfurum. Það er gríðarlega
langt í næstu sjoppu og næsta skyndibitastað. Auðvitað er hægt að
ná sama árangri með miklum aga heima fyrir og um að gera fyrir
sem flesta að reyna það.“

Hættur á blóðþrýstingslyfjunum

Veldu
lífræna
hollustu
Ketó, vegan og glúteinlaust

Kaja organic, Kalmansvellir 3, kajaorganic.com, kajaorganic@gmail.com

Auðun fór ekki í svokallaða stólpípumeðferð og segir að slíkar
meðferðir séu á undanhaldi.
„Það er alveg í boði að fara í ristilskolun en slík meðferð er hjá
lækni sem er með stofu í bænum sem er svolítið fyrir utan hótelið. Fólk getur valið að þiggja svoleiðis eða ekki. Ég kaus að sleppa
því og drakk bara mikið vatn.“
Af hverju eru karlmenn ekki jafnduglegir að fara í heilsuferðir
og konur?
„Ég hélt fyrst að svona ferð á heilsuhótel í Póllandi væri ekki
fyrir karlmenn eins og mig. Það reyndist algjört rugl. Ef ég tala
fyrir mig þá var ég með mjög margar fyrirfram gefnar skoðanir
og svolítið að reyna að massa lífsstílsbreytingar á eigin forsendum. Pirraðist á einhverjum rosalega góðum ráðum sem ég var
að lesa um í einmitt viðtölum eins og þessum. Efaðist um allt,
hamaðist í ræktinni og hljóp hálft maraþon, reyndi að hætta að
borða nammi og pizzu og sprakk svo reglulega. Það fylgir þessu
líka dálítil uppgjöf, að gefast upp fyrir eigin skoðunum og gefa
einhverju séns sem maður hefur ekki prófað áður. Kannski eru
konur betri í því, ég veit það ekki. Það vantar klárlega fleiri karla
í þessar ferðir,“ segir hann.
Auðun er það heillaður að Póllandi að hann er búinn að skipuleggja ferðir til Póllands. „Við Helga Möller og Skúli Guðmundsson höfum tekið að okkur að skipuleggja ferð til Póllands núna
7. til 21. janúar og aftur í maí. Það gefur okkur mikið að miðla af
okkar reynslu til að bæta heilsu annarra,“ segir Auðun.
Auðuni gengur vel að viðhalda árangrinum sem hann náði í
sumar. „Auðvitað eru freistingar út um allt og stressið í daglegri
rútínu minnir fljótt á sig. Hjartalæknirinn tók mig nýlega af
blóðþrýstingslyfjum svo eitthvað er ég ennþá að gera rétt,“ segir
Auðun spenntur að fara aftur út til Póllands.

PÁLÍNA GUÐNADÓTTIR SEGIR VÖRUNA UNDRAEFNI:
Ég var búin að vera mjög slæm og með verki í öllum vöðvum og liðamótum, þá
aðallega í mjöðm, hné og fingrum. Ég var búin að prufa ýmislegt til að reyna að
hjálpa mér en ekkert virkaði nægilega vel. Ég kynnist GeoSilica í desember 2017
og strax á fyrstu flöskunni fann ég mun á sjálfri mér! Ég ákvað að halda áfram og
í dag eru allir verkir horfnir og ég get nánast allt. Það mætti halda að ég hafi
yngst um mörg ár. Ég er svo innilega þakklát fyrir GeoSilica og hvað það hefur
hjálpað mér að líða betur.

GeoSilica framleiðir náttúruleg kísilsteinefni í vökvaformi til daglegrar inntöku. Kísill gegnir mikilvægu
hlutverki í mannslíkamanum og GeoSilica auðveldar upptöku hans. REPAIR fyrir liði og bein inniheldur kísil
ásamt mangan sem að stuðlar að eðlilegri myndun bandvefs og viðhaldi beina. REPAIR hefur slegið í gegn
hjá einstaklingum sem að glíma við liðverki og eru í áhættuhóp vegna beinþynningar. 1 flaska dugir í einn
mánuð og fá áskrifendur 15% afslátt og fría sendingu. Hægt er að skrá sig í áskrift á vefsíðu GeoSilica
www.geosilica.is

GeoSilica vörurnar fást í Hagkaup, Fjarðarkaup, Lyf &
Heilsu, Apótekaranum, Vegan búðinni, völdum
apótekum og í vefverslun GeoSilica.
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„Íþróttir björguðu mér“
Íþróttir og hreyfing er rauður
þráður í gegnum líf Júlíusar Þórs
Sigurjónssonar kennara. Íþróttirnar hjálpuðu honum þegar hann
lenti í áföllum í æsku og hann var
bara unglingur þegar hét því að
verða alltaf í góðu formi fyrir framtíðarbörnin sín.

Júlíus segist auðveldlega hafa
getað farið út í eitthvert rugl.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir
gudrunselma@mbl.is

J

úlíus átti sér þann draum að verða
atvinnumaður í öllum þeim íþróttum sem hann prófaði, svo einbeittur var hann. „Það gekk ekki,
sérstaklega ekki eftir að ég valdi
körfuboltann tíu ára gamall. Það var svolítið
erfitt að vera atvinnumaður 1,64 á hæð í
heimi tveggja metra manna. En ég entist í
körfubolta til 27 ára aldurs,“ segir Júlíus.
Þegar Júlíus var í gagnfræðiskóla fékk þjálfari hann til þess að gerast aðstoðarþjálfari
í yngri flokkum. Þar uppgötvaði hann starf
með krökkum átti vel við hann.
„Þegar ég fór í menntaskóla fór ég að
læra að verða kokkur, lærði matartækni,
einkaþjálfun og var mikið í líkamsræktinni,“
segir Júlíus sem segir að það hafi hentaði
sér illa að fara á nemasamning i kokkanáminu vegna vinnutímans enda kom það niður
á íþróttunum. Að lokum útskrifaðist hann af
þremur brautum og valdi að lokum að fara í
kennaranám.

Mikilvægt að finna sér tómstund
„Ég er ofvirkur þó ég hafi ekki fengið
eiginlega greiningu en ef ég væri í grunnskóla í dag þá veit ég að ég væri greindur
með ADHD, lestrarörðugleika, lesblindu og
ofvirkni. Ég á ofboðslega erfitt með að vera
kjurr,“ segir Júlíus þegar hann útskýrir þá
miklu orku sem hann hefur. Hann vill meina
að hann taki fáa hluti að sér og geri þá vel.
Júlíus hefur náð að beisla alla orkuna á
jákvæðan hátt og þakkar hreinlega fyrir að
hafa haft íþróttirnar.
„Það kemur þarna aldur frá 13 til 18 þar
sem flestir halda að þeir séu ódrepandi. Ég
missi ömmu mína átta ára, afa minn níu
ára og pabba minn tíu ára allt á þriggja ára
tímabili. Mamma var ein með mig og var að
vinna mikið,“ segir Júlíus sem segist hafa
fengið gamaldags uppeldi og þurfti snemma
að læra að standa á eigin fótum.
„Ég hefði alveg getað farið út á slæmu
brautina þegar ég var í kringum margt
ungt fólk sem var í neyslu þar sem ég var
að vinna. Það sem hélt mér á jörðinni og lét
mig vera á móti fíkniefnum var að ég var
alltaf með augun á íþróttunum. Þetta er
kannski klisjulegt að segja þetta en íþróttir

Morgunblaðið/Árni Sæberg

björguðu mér bókstaflega frá öllu. Ekki
bara frá röngu brautinni heldur héldu líka
andlegu heilsunni eftir að ég missti pabba.
Ég fékk félagsskapinn og stuðninginn úr
íþróttunum. Þá er ég ekki að tala um að allir
hafi verið að klappa mér á bakið. Ég mætti
á æfingar. Það var tekið eftir mér og ég
var ekki ósýnilegur,“ segir Júlíus sem í dag
leggur mjög mikla áherslu við dætur sínar
og aðra krakka sem hann umgengst að þau
finni sér tómstund. Hvort sem það er hljóðfæraleikur eða fótboltaæfingar, það skilar
sér í framtíðinni segir hann.

ir fljótt ef einhver biður hann um greiða eða
ef hann fer fram til þess að ná sér í kaffibolla. Hann notar til dæmis minnismiða og
tölvupósta til þess að hjálpa sér.
„Þetta hefur líka hjálpað mér í fjölskyldulífinu. Við erum með vikumatseðil þannig
að stelpurnar vita hvað er í kvöldmatinn
og ég veit það þá líka. Það er verslað inn
samkvæmt því og ég tek bensín á sama degi
í hverri viku. Þetta hljómar geðveikt en
virkar fyrir okkar fjölskyldu,“ segir Júlíus
og segir mjög margt jákvætt hafa komið út
úr þessu skipulagi svo ekki sé talað um að
þetta sé gott fjárhagslega.
Ætlaði að vera í standi fyrir börnin
„Ég setti mér það markmið þegar ég var
Gott skipulag gerir það að verkum að
16 ára að vera alltaf í standi fyrir börnin
Júlíus nær að koma öllu því í verk sem
mín,“ segir Júlíus og er það meðal annars
hann þarf að gera. „Ég lenti í slysi og missti
sem drífur hann áfram í líkamsrækt.
skammtímaminnið. Þá þurfti ég að læra upp
Honum finnst mikilvægt að geta farið út
á nýtt að lifa lífinu,“ segir Júlíus sem gleymí fólbolta með dætrum sínum. Í dag lyftir
hann þrisvar í viku og fer síðan í göngutúra
eða stundar einhverja aðra hreyfingu hina
dagana.
„Þegar ég kynnist konunni minn ákváðum við að hreyfing og almenn góð heilsa
væri okkar viðmið í fjölskyldunni. Í okkar
fjölskyldu er skylda
„Ég hefði alveg getað
að vera í einhverju,
farið út á slæmu brautina hvað sem það heitir.
Það gildir líka um
þegar ég var í kringum
okkur foreldranna.
margt ungt fólk sem var Við foreldrarnir
erum að fara í box
í neyslu þar sem ég var
eftir áramót af því
að vinna. Það sem hélt
að yngri stelpan
mér á jörðinni og lét mig okkar er byrjuð
að æfa box. Þess
vera á móti fíkniefnum
vegna ætlum við að
Slökunarferð til Póllands • Jakobsvegur • Hreyfiferð til Sitges • Skíðaganga á Sigló
var að ég var alltaf með
kynnast íþróttinni
augun á íþróttunum.“
líka. Ég er búin að
prófa crossfit eins
Er kominn tími á að setja heilsuna í fyrsta sæti?
og eldri stelpan. Við tölum rosalega mikið
Ferðaskrifstofan Mundo býður upp á úrval slíkra ferða, innanlands sem utan.
saman. Það skiptir rosalega mikið að ræða
Hver hentar þér best?
við börn á jafningjagrundvelli. Við segjum
þeim ekki að lesa og við lesum aldrei. Eða
Hafðu samband:
Sjá nánar:
s: 561-4646
ekki vera í símanum og svo erum við sjálf í
w
w
w
.
m
u
n
d
o
.
i
s
mundo@mundo.is
símanum.“

HEILSU- OG HREYFIFERÐIR

Nýtir alla reynslu á jákvæðan hátt
Júlíus er búinn að ná góðu jafnvægi þegar
kemur að hreyfingu og fjölskyldulífi. Hann er
hins vegar mikill keppnismaður og þakkar
fyrir að vel kvæntur þegar hann æfði á of
öfgafullan hátt.
„Ég fór í crossfit og þá ætlaði ég bara að
verða bestur. Ég stoppaði mig af út af fyrri
reynslu úr vaxtarræktinni en þá var ég að æfa
7 til 13 sinnum í viku. Jafnvel tvo til þrjá tíma
á eftirmiðdögum og klukkutíma á morgnana.
Ég þakka fyrir að konan mín var ekki í þessu
af því hún dró mig niður á jörðina þegar ég
var kominn of langt í þessari geðveiki. Árið
2007 sagði ég við konuna að ef ég yrði Íslandsmeistari á innan við tíu árum þá myndi
ég hætta og svo varð ég Íslandsmeistari 2014.
Eldri stelpan mín minnti mig á það, ég lofa
ekki einhverju og ég stend ekki við það,“ segir
Júlíus.
„Allt þetta neikvæða og jákvæða úr vaxtarræktinni nýti ég á jákvæðan hátt í dag eins og
þekki takmörkin mín betur líkamlega eins og
hvað er of mikið fyrir mig. Himinn og jörð eru
ekki að farast þó ég komist ekki á æfingu af
því það er leikur hjá stelpunni minni. Hver og
einn þarf að finna fyrir sig þetta andlega og
líkamlega jafnvægi. Ég er rosalega feginn að
vera búinn að finna það í dag,“ segir hann.
„Svo lengi sem ég get staðið eða jafnvel
bara setið mun ég halda áfram að lyfta þar til
að ég dey af því það hjálpar andlega og líkamlega,“ segir Júlíus sem veitt fátt betra en að
stíga út úr ræktinni endurnærður eftir æfingu
þrátt fyrir að hafa farið á æfinguna þreyttur
eftir vinnu.
Áframhaldandi hreyfing verður í aðalhlutverki hjá Júlíusi og fjölskyldu á næstunni. „Við
ætlum að vera duglega að hreyfa okkur, passa
andlega þáttinn í formi þessa að hreyfa okkur
og passa upp á að vera opin og tala saman.
Það vantar stundum upp á hjá Íslendingum.
Fólk er oft hrætt við að ræða saman um
hlutina sérstaklega milli para. Göngutúrarnir
fara oft í þetta hjá okkur og þá komum við til
baka endurnærð andlega og líkamlega,“ segir
Júlíus að lokum.
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Er ljónið alltaf á
hælunum á þér?
Þegar við vorum hellisbúar, fyrir alllöngu, þá steðjuðu að okkur alls konar hættur. Við
gátum til dæmis lent í því að mæta einhverju óargadýri við næsta tré, með einbeittan
vilja til að drepa okkur og éta. Líklega vorum við heldur ekki neitt sérstaklega vinaleg
hvert við annað og gátum átt von á árásum og veseni hvenær sem var.
Inga Kristjánsdóttir | inga@inga.is

E

r ljónið alltaf á hælunum á
þér?
Þegar við vorum hellisbúar,
fyrir alllöngu, þá steðjuðu
að okkur allskonar hættur.
Við gátum til dæmis lent í því að mæta
einhverju óargadýri við næsta tré, með
einbeittan vilja til að drepa okkur og
éta. Líklega vorum við heldur ekki neitt
sérstaklega vinaleg hvert við annað
og gátum átt von á árásum og veseni
hvenær sem var.
Líkaminn er mögnuð maskína, jafnt
þá sem nú og í okkur öllum leynist
súper vel þróað kerfi sem kallast „fight
– flight“ (berjast eða flýja). Þetta er
sérhannað viðbragðskerfi sem hjálpar
okkur að takast á við aðvífandi hættu,
berjast við ljónið eða hlaupa undan því.
Algjörlega gott og blessað og við höfum
líklega flest fundið fyrir þessu viðbragði
einhvern tíma á ævinni þegar við höfum
þurft að bregðast hratt við einhverjum
atburði.
Þegar krakki hleypur út á götu og við

kippum honum aftur inn á gangstéttina
með ógnarhraða eða eitthvað þvílíkt.
Ég held því fram að ég hafi sett
Íslandsmet í hundrað metra hlaupi á
sundlaugarbakka á Möltu fyrir einum
23 árum, þegar dóttir mín ákvað að
henda sér út í laugina með alveg nýja
og vel rakadræga bleyju á bossanum.
Ég man ekki einu sinni eftir því hvernig
ég náði henni upp úr! Klassískt dæmi
fyrir þetta flotta viðbragð, enda verðum
við ótrúlega hraðskreið, sterk, sjáum og
heyrum betur og hugsum hratt þegar
þetta er í gangi. Það eru rosalega öflug
efni sem skutlast út í blóðrásina við
þessar aðstæður, til dæmis adrenalín og
kortisól. Við köllum þessi efni streituhormón.
„Fight – flight“ er sem sagt alveg
nauðsynlegt viðbragð og gott að hafa
í handraðanum þegar alvöru hætta
steðjar að.
Vandamálið er hins vegar að við mörg,
mig langar að segja flest, erum að misnota þetta viðbragð stórkostlega flesta

daga. Alveg óvart auðvitað. Líklega
erum við flest laus við þá yfirvofandi
hættu að vera drepin eða étin, en við
þurfum að kljást við allskonar annað.
Það er álag í vinnunni, krakkinn þarf
til tannlæknis, það þarf að smyrja bílinn,
fara í saumaklúbb og baka köku, henda
sér í ræktina, heimsækja aldraða ömmu
og reyna að vera næs við makann og vinina. Þetta er bara svona venjulegt líf og
til að sinna því er alveg nauðsyn að hafa
pínu streitu meðferðis. Það er eðlilegt
og ekkert að því, nema streitustigið fari
úr böndunum. Það getur gerst nánast
hvenær sem er. Það þarf bara eitt lítið
áfall, rifrildi við einhvern eða þvíumlíkt.
Svo lendum við öll í stærri áföllum,
sorg, missi eða veikindum og þá getur
allt farið í skrúfuna.
Það sem gerist þá er að við lendum
inni í svona „fight- flight“-viðbragði, sem
getur reynst mjög erfitt að ná sér út
úr. Lífið getur því hreinlega framkallað
þetta og gert allt vitlaust í líkamsstarfseminni.
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En er þetta þá ekki bara nauðsynlegt
og næs til að díla við erfiða hluti? Eru
þessi streituhormón ekki bara af hinu
góða?
Nei, heldur betur ekki! Ekki nema
mjög tímabundið. Langtímastreita,
sama af hvaða toga, er bara stórkostlegt vandamál og það að vera með
þessi hormón sullandi í blóðinu alla
daga er vægast sagt heilsuspillandi og
eiginlega bara stórhættulegt.
Talið er í dag að allt að 90% allra
sjúkdóma og heilsufarsvandamála séu
framkölluð af streitu, eða þá að stressið gerir ástandið miklu verra. Þetta er
nú svolítið svakalegt, en í mínum huga
rökrétt miðað við vesenið sem stressið
framkallar í líkamanum.
Þar sem ég er með blóðsykurstjórnun og sykurlöngun á heilanum, þá
langar mig að skoða það aðeins með
ykkur í tengslum við stressið.
Þegar við erum undir miklu álagi
og streituhormónin eru á ferðinni,
þá telur lifrin okkar að við þurfum
aukaorku frá glúkósa til að takast á við
aðstæðurnar. Rétt til getið hjá henni,
en þegar hún skutlar sykrinum út í
blóðið, þá hækkar auðvitað blóðsykurinn. Ef við sitjum hreinlega á rassinum,
fyrir framan tölvuna, í stresskasti, þá
þurfum við ekkert á þessari aukaorku
að halda. Þetta vel meinta glúkósaskot
veldur bara vandræðum og blóðsykursrugli með tilheyrandi sykurlöngun og
ójafnvægi.
Flestir kannast við að koma heim
eftir fullan dag af álagi, henda sér í
sófann fyrir framan sjónvarpið og allt í
einu verður gamalt bökunarsúkkulaði,
sem er neðst í skúffu, voða aðlaðandi
og girnilegt.
Þetta verður vítahringur, því að mikil
sykurneysla veldur því að kortisólið
Brúsi
með röri
frá Bink.
Verma.is.
9.000 kr.

hækkar, sem svo veldur því að lifrin
skellir enn meiri glúkósa í blóðið.
Gaman að þessu, eða þannig.
Þetta kemur þá svona út:
Mikið stress = mikil sykurlöngun og
sykurneysla
Mikil sykurneysla = miklar bólgur,
meira stress og meiri sykurlöngun
Við viljum frekar hafa þetta svona:
Vellíðan og jafnvægi = miklu minni
sykurlöngun og sykurneysla
Minni sykurneysla = minni bólgur og
minna stress
Hvað gerum við þá til að skapa
vellíðan og jafnvægi þannig að við
eigum gott og heilbrigt líf?
Jú, það eru til mótefni við stressi,
mótefni við kortisólinu.
Við getum sjálf framleitt þessi
mótefni, með ákveðnum aðgerðum, til
að vinna á móti ruglinu.
Þessi mótefni eru ákveðin hamingjuhormón. Til dæmis endorfín,
serótónín, dópamín og oxýtósín. Það
skiptir kannski ekki öllu máli hvað þau
heita, en öllu máli skiptir að átta sig á
því að framleiðsla þeirra í líkamanum
er dálítið mikið undir okkur sjálfum
komin.
Hreyfing er stórt atriði og við hana
myndum við til dæmis endorfín. Þetta
efni skapar þvílíka vellíðan og þeir
sem þekkja mig vita að ég er algjör
endorfín-fyllibytta. Ég elska tilfinninguna eftir góða æfingu, fátt betra
til, ég sver það. Endorfín er geggjað
mótefni við stressi.
Serótónín er einnig gott
stressmótefni og nauðsynlegt til að
viðhalda gleði og jafnvægi. Okkur
getur reynst erfitt að framleiða nóg í
svartasta skammdeginu. Framleiðsla
þess tengist mikið birtu og þess vegna
getur göngutúr yfir bjartasta tíma

dagsins verið til mikils gagns. Próteinrík fæða ýtir einnig undir framleiðslu
serótóníns, sem og ýmis bætiefni sem
til eru.
Dópamín er líka kröftugt mótefni
gegn stressi og gott nudd, hugleiðsla,
jóga og öndunaræfingar geta til dæmis
hjálpað líkamanum við að framleiða
meira.
Oxýtósín er magnað efni sem við
framleiðum þegar við erum í nánum
tengslum við fólk eða dýr. Lengi vel
var talið að þetta efni væri einungis á
ferðinni þegar mæður eignast börn og
hafa þau á brjósti, en það hefur komið í
ljós að það er ekki rétt. Náin snerting,
kynlíf, knús og jákvæð samskipti hafa
áhrif á framleiðsluna. Einnig það að
klappa dýrum, liggja með malandi
kött í fanginu og spjalla við hundinn er
mjög gott ráð gegn streitu.
Mataræði hefur auðvitað mikil áhrif
á stress. Fæðan getur haft þau áhrif
að stressið verður verra, eða þá að við
getum borðað þannig samsetta fæðu
að hún róar allt niður.
Okkar er valið.
Þar kem ég enn og aftur að blóðsykurstjórnun og kolvetnakápunum
góðu.
Kolvetnakápurnar, prótein, fita,
trefjar og grænmeti, vinna allar gegn
streitu.
Sykur og einföld kolvetni ýta undir
stress og ójafnvægi. Jafnvægi í blóðsykri er lykillinn, enn og aftur.
Eitt að lokum.
Reyndu að gera eitthvað sem færir
þér gleði á hverjum degi. Það þarf
kannski ekki nema 5 mínútur af heilum sólarhring til að byrja jákvæðan
feril.
Dagskammtur af gleði myndar
mótefni gegn streitu.

höfuðljós

-fyrir allar aðstæður

Taska frá
66°Norður.
17.000 kr.

Flottasta
fólkið í
ræktinni!
Ef þú ert ekki í besta forminu í
ræktinni getur þú að minnsta
kosti verið í flottustu fötunum
og með bestu græjurnar. Það er
frekar leiðinlegt að þurfa að hugsa
um hvort buxurnar renni niður í
jógatímanum eða leita að tómri
sykurlausri appelsínflösku rétt fyrir
spinningtímann. Vertu með brúsann tilbúinn í almennilegri tösku
og hlauptu út eins og vindurinn í
næsta pallatíma.
Apple-snjallúr.
Epli. 54.990 kr.

Nike-bolur AIR.
11.995 kr
Fendi-buxur.
Net-a-Porter.
54.000 kr.

Sölustaðir – byggingavöruverslanir

Létt, öflug og stillanleg
Til fyrir rafhlöður og hleðslu
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„Stöðugleiki trompar kraft“
Bergsveinn Ólafsson, doktorsnemi í sálfræði, sérhæfir sig meðal
annars í því að hjálpa fólki að yfirstíga áskoranir sínar. Beggi Ólafs,
eins og hann er kallaður, mælir með að byrja á einu verkefni í einu
og hann minnir fólk á að það getur oft meira en það heldur.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

R

annsóknir sýna hins vegar að áramótaheit eru ekkert sérstaklega
árangursrík og ástæðan fyrir því,
byggt á minni reynslu, er sú að
fólk setur sér of háleit markmið
því það hefur leyft sér að gleyma lífinu í smástund yfir jólin og finnst eins og að það þurfi
að bæta upp fyrir það,“ segir Beggi.
Finnst þér einhver leið betri en önnur til
þess að gera breytingar á lífinu?
„Ef ég ætti að gefa heilræði sem nær til
massans væri það að setja sér hæfilega
krefjandi markmið sem fólk á raunverulegan
möguleika á að ná. Alls ekki of há, því þá er
ansi líklegt að fólk detti aftur í sama farið eftir
nokkra daga og ekki of lág því þá eru þau ekki
nógu spennandi og krefjandi fyrir okkur. Það
hefur reynst mér afar vel í gegnum tíðina að
einblína á eitthvað eitt í einu, koma því hægt
og rólega í venju og svo einblína á næsta hlut
þegar sá fyrri hefur orðið að vana. Þann hring
endurtekur maður svo út lífið. Stöðugleiki
trompar kraft.“
Finnst þér fólk byrjað að átta sig á hvað
andleg heilsa skiptir miklu máli?
„Það virðist vera eins og það sé meira talað
um geðheilsu í samfélaginu í dag og það þykir
nú venjulegt að verja tíma með gjörhygli á
núverandi augnabliki, setja sér markmið, efla
hugrekki sitt með því að gera það sem maður
óttast, sýna seiglu við hindranir, tala við gott

fólk um erfiðleika sína, tjá þakklæti sitt og að
gera góðverk svo eitthvað sé nefnt.
Geðheilsan þín veltur á svo mörgu. Lífið er
erfitt og að mæta því af festu og heiðarleika
og það er það sem geðheilsan þín er að fara að
hjálpa þér að gera. Hún er eins og auðlind sem
þú getur unnið markvisst í til þess að verða
betri einstaklingur en á sama tíma byggir upp
góðan grunn fyrir það sem mun mæta þér í
framtíðinni. Ef þú fjárfestir í henni samviskusamlega er ansi líklegt að þú munir ráða betur
fram úr erfiðleikunum sem munu eiga sér stað
í lífi þínu.“
Skiptir andlega heilsan jafnvel meira máli en
líkamleg heilsa?
„Ef svefninn þinn er í rugli, þú hreyfir þig
ekkert og borðar eintóma óhollustu er ansi líklegt að þér líði ekki vel í lífinu. Að sama skapi,
ef þú hefur engan tilgang í lífinu, ert stressuð
eða stressaður eða þér líður illa, þá hefur það
áhrif á þína líkamlegu heilsu. Líkamleg, andleg
og félagsleg heilsa helst í hendur. Þess vegna
er sterkur leikur að verja tíma, orku og erfiði
í að efla þessa þrjá þætti eins vel og maður
getur.“
Getum við náð meiri árangri en við höldum?
„Það býr svo ótal margt í hverjum og einum
einstaklingi og mín reynsla er sú að margir
gera sér ekki grein fyrir því hvers megnugir
þeir geta orðið. Það er alltaf hægt að bæta sig
og það geta allir bætt sig. Sama á hvaða stað

Beggi er búsettur í
Bandaríkjunum um
þessar mundir.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

þeir eru á, hvaðan þeir eru að koma og hvert
þeir vilja fara. Það getur tekið hellingsvinnu og
langan tíma en í enda dagsins er það í þínum
höndum.“
Ertu með einhverjar góðar leiðir sem geta
hjálpað fólki að ná árangri?
„Ég held að það sé mikilvægt að setjast
niður með sjálfum sér og sjá fyrir sér manneskjuna sem maður vill verða og lífið sem
maður vill lifa og skrifa síðan niður það sem
þú ímyndaðir þér. Eflaust getur verið gott að
spyrja sig hvernig markmiðum maður vill ná
í vinnu, hvers konar vini maður vill eiga að,
hvernig maður vilji að sambandið sitt sé við

fjölskyldumeðlimi og maka, hvernig maður vill
verja frítímanum sínum og hvernig maður ætli
að takmarka óheilbrigði og hámarka heilbrigði. Eftir þessa íhugun er maður mögulega
kominn með einhverja sýn til að fylgja. Þar á
eftir er sterkur leikur að setja sér mælanlegri
markmið sem hjálpa þér að uppfylla þessa sýn.
Ein spurning sem mér finnst gott að kasta á
fólk til að kveikja á meiri vitund um það sem
það getur bætt og að taka lítið skref í áttina
að því að bæta þann hlut er þessi: Hvað er
eitthvað eitt sem þú getur gert (sem þú gerir
ekki nú þegar) sem þú veist að myndi bæta líf
þitt ef þú myndir koma því í framkvæmd?“
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FRAMTÍÐIN
ER Í FULLUM GANGI

Orkuskipti, ódýrara rafmagn og meiri þægindi
Við hjá N1 erum mjög spennt fyrir framtíðinni. Við munum halda áfram að
leiða orkuskipti í samgöngum með uppbyggingu hraðhleðslustöðva. Við
munum koma enn fleirum í samband við ódýrara rafmagn – þar á meðal
sjálfri Reykjavíkurborg. Loks munum við halda áfram að einfalda hlutina
með góðri þjónustu um allt land, t.d. með ljúffengum mat, eldsneyti á
góðu verði og með því að afhenda enn fleiri sendingar frá netverslunum.
Viltu vita hvað
gerist næst?
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