– Denna metod är för livet | Hälsa | Aftonbladet

2012-07-12 16:00

Förhandsgranskning
Välj granskningsläge: Artikel | Säljsida | Köpprocessen | Puff | Mobil (popup) | Köp (popup)

Start

Logga in på Plus
TISDAG 2012-01-24

Startsidan
Hälsa
Allergi

Aftonbladet

Sök på Aftonbladet

Har du tappat lusten på grund av p-piller?
Mejla vår reporter sara.milstead@aftonbladet.se och berätta.

Prenumerera på Wellness

Mage

Just nu får du Body Butter Duo från The Body
Shop! Klicka för att se erbjudandet och beställa.

Kvinnlig hälsa
Sömn
Vikt

Aftonbladet Shoppa

Hälsa

Barnhälsa

Nyheter

Tipsa Aftonbladet

Publicerad: 2010-01-12

0 rekommenderar

Textstorlek:

Sportbladet
Nöjesbladet
Webbtv
Vi gillar olika
Svenska Hjältar
Vädret

– Denna
metod är för
livet
Inger, 63, tänkte sig Utrymme för annons CTXAD02
Dölj granskning av annons
smal med KBT

Aftonbladet A-Ö
Aftonbladet shop
Allt om Stockholm
Barn
Big Rock Show
Bil
Bildspel
Blogg
Bloggportalen.se
Bostad & inredning
Brud & bröllop
Börs
Charter
Debatt
Ekonomi
Facebook Aftonbladet
Filip & Fredrik
Film
Flygresor
Fotboll
Golf
Hemmasnickare
Hockey
Horoskop
Hälsa
Jobbet
181 kvinnor
Klick!
Klimathotet
Kolumnister
Korseld
Kultur
Kustväder

Genom åren har Inger Knudsen
försökt tappa kilon med alla
tänkbara metoder som finns.
– Jag tror jag har testat de flesta
viktminskningsprogram. De har
fungerat ett tag, men sedan har
jag alltid hamnat på ruta 1 igen,
säger Inger.
I höstas hoppade hon på Stahremetoden – och började gå ner i
vikt.
– Lisbeth Stahre har med sin metod
hjälpt mig att inse varför jag inte har
haft kontroll över mitt ätbeteende. Det
som utmärker Stahremetoden är just
att den ser till hela människan, och
utgår ifrån att det finns ett samband
mellan sinnestillstånd och ätbeteende,
säger Inger.

Personlig kontakt

Tillsammans med KBT-pedagogen
Lisbeth Stahre kartlade och
analyserade Inger orsakerna till sitt
ätbeteende och därefter utvecklades
och genomfördes programmet.
– Jag upplever programmet som helt
komplett, baserat på mycket kunskap
och erfarenhet. Kombinationen av en
dvd och en webb-del är bra. Först får
man ”träffa” Lisbeth Stahre på dvd:n.
Det känns bra att få en personlig
kontakt och ett ansikte på människan
bakom metoden. Därefter fortsätter
programmet på webben med
repetition, fördjupning och uppgifter.
Efter varje programdel mejlade jag
svaren till Lisbeth Stahre som sedan
gav viktig feed-back att jobba vidare
Namn: Inger Knudsen. Ålder: 63.
på, säger Inger.
Yrke: Sjuksköterska. Bor: Borås.
Inger tyckte också att
Familj: Man och två söner. Längd:
1,76 cm. Startvikt: 95,5 kg (BMI
kostprogrammet var enkelt och roligt
30,8). Slutvikt: 85,6 kg (BMI 27,6).
att följa och det fanns stora
Midjemått före: 104 cm.
Midjemått efter: 95 cm.
möjligheter att flexa när det kändes
Foto: LISTA HJERTÉN
nödvändigt.
– Men det är viktigt att hålla koll på mängden, säger Inger som alltid
lidit av sin övervikt.
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– Jag har alltid känt mig obekväm med min övervikt, har aldrig varit
”rund och glad” bara rund och frustrerad över att misslyckas gång på
gång. Övervikten har varit ett hinder för att leva ut helt och hållet, säger
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Inger.
I dag har hon tappat tio kilo, men fortsätter att gå ner cirka ett kilo i
månaden, en takt som passar henne bra.
– Jag går ner tills jag är nöjd, säger Inger.
– Jag mår mycket bättre på alla sätt och vis, rör mig lättare, och det är
roligt också att kunna få plats i kläder som finns utan för affärernas XLavdelningar. Att denna metod är för livet är jag övertygad om. Jag är inte
längre orolig för att maten ska styra mig. Det känns som om jag mer och
mer håller på att bli ”chef i mitt eget liv”, säger Inger.
Petra Weiss

Ingers bästa tips
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1. Jag kan verkligen rekommendera
Stahremetoden.
2. Planera matintagen och undvik att äta fel
genom att ha lätta favoriter klara att ta till. För
min del blir det ofta olika mixade grönsakssoppor,
med sting av till exempel chili eller ingefära.
3. Hitta passande motionsformer. Det är viktigt att
de känns roliga och inte blir några tråkiga måsten.
4. Gör saker som gör dig glad.
5. Umgås med människor som du mår bra av att
vara tillsammans med.
FÖRE
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Det här är Stahre-metoden

Stahremetoden är ett specialdesignat program som hjälper dig att gå
ner i vikt genom att du blir medveten om varför och i vilka
vardagssituationer du blir triggad att äta fel. Programmet är utvecklat av
Lisbeth Stahre, KBT-pedagog och forskare på Karolinska institutet.
Studier visar att metoden inte bara ger direkta resultat, utan att också
chanserna till en långvarig förändring är goda.
Läs mer på: www.lisbethstahre.com
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