
 
 

 
 

 

Chris McDonald: Sådan 

sætter du de rigtige mål for 

2012 
Mange af de nytårsforsætter, vi skyder det nye år ind med, mister hurtigt 

gnisten. For at undgå en nytårsfuser gælder det ifølge Chris MacDonald om 

at forberede sig godt 

●●● 

 

Af Chris MacDonald, december 2012  
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03 Kom godt fra start i 2012 

03 Læs Chris' 10 gode råd 
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Kom godt fra 

start i 2013 

 

Lige nu er det andesteg, gaver, 

snaps, konfekt og julehygge, der 

præger hverdagen i mange 

danske hjem, men så snart julen 

er pakket væk, står 

nytårsforsætterne i kø. Og uanset 

hvilken ’version 2013’ man er på 

jagt efter, så kan det være svært 

at realisere sine mål. Her får du 

Chris MacDonalds råd til at sætte 

realistiske mål og forvandle ord 

til handling. 

Af Chris MacDonald 

 

- Succesrige projekter skabes på 

grundlag af en grundig forberedelse, 

men naturligvis også af en intens og 

ihærdig indsats. I den forberedende 

fase er det vigtigt at svare på alle de 

klassiske ’hv-spørgsmål’. Hvad? 

Hvordan? Hvorfor? Hvornår? Og svar 

ærligt ud fra dine behov og ikke ud fra, 

hvad du tror, andre mener eller synes 

du bør gøre, råder Chris MacDonald. 

Læs Chris’ 10 gode råd her: 

1. Udfordr dig selv, men vær 

realistisk 

Det er meget svært at ramme plet i 

første hug. Og endnu sværere, hvis du 

ikke helt ved, hvad ’plet’ er. Derfor er 

det en god idé at bruge lidt tid på at 

finde ud af, hvad målet er for dig. 

Udfordr dig selv, udforsk dine grænser 

og opsæt på samme tid en realistisk 

målsætning med respekt for dit 

udgangspunkt. Det er den berømte, 

men svære balancegang.  

Eksempelvis er det urealistisk at være 

’supermor’, ’superkæreste’, 

’superveninde’, ’superkarrierekvinde’ 

og ’superatlet’ på én gang, når der kun 

er 24 timer i døgnet. Det er mere 

realistisk at være gennemsnitlig på 

nogle områder og ’superwoman’ på 

andre.  

2. Skriv det ned 

Notér din målsætning. Et af de mest 

citerede og anvendte studier blev 
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udført i 1953 på Yale. Her fik eleverne 

uddelt et spørgeskema, hvor de blandt 

andet fik følgende spørgsmål: - Har du 

nedskrevet dine mål for fremtiden? 

Tre procent svarede ja.  

En årrække senere fulgte forskerne op 

på resultaterne, og de tre procent, som 

havde nedskrevet deres mål, tjente 

væsentligt mere end de resterende 97 

procent.  

Et fascinerende og inspirerende 

studie, der i virkeligheden blot er en 

myte og aldrig blev gennemført. Men 

alligevel kan vi bruge det til noget. 

For uanset om studiet fandt sted eller 

ej, så er det et faktum, at vi mennesker 

i høj grad bliver inspireret af det, vi ser 

og oplever. Så skriv dit mål ned. Lav 

en collage med ord og billeder, som 

illustrerer dit mål – hæng den et sted, 

hvor du ser den minimum en gang om 

dagen, eller lav en afrivningskalender, 

hvor du visuelt tæller ned frem mod 

målet. Den visuelle del giver dit 

projekt liv og bliver desuden en 

’skriftlig’ kontrakt med dig selv. 

3. Vær konkret 

- ’I 2013 vil jeg leve sundere …’ Det er 

du sikkert ikke alene om, men den 

målsætning er ganske enkelt ikke 

specifik nok, for hvad er sundhed for 

dig? Er sundhed at have 30 min. hver 

dag, som er ’din’ tid? Er 2013 året, 

hvor du vil træne tre gange om ugen? 

Eller er det at få otte timers søvn hver 

nat? Vær meget konkret, når du sætter 

dit mål, og så er det også en god idé at 

gøre projektet målbart. 

4. Find dine grunde 

Svarene på hv-spørgsmålene ’hvorfor?’ 

og ’for hvem?’ er måske den mest 

afgørende del af din forberedelse. Dit 

’hvorfor’ og ’for hvem’ skal være så 

intenst og betydningsfuldt for dig, at 

din indsats ikke er til forhandling. 

Svarene har stor effekt, når den indre 

motivation halter og dermed bliver de 

også den største ydre 

motivationsfaktor, du kan komme i 

nærheden af. 

Når din indsats ikke er til forhandling, 

bliver prioriteringen og dermed 

tilvalg/fravalg også lettere. Dit 

’hvorfor’ og ’for hvem’ fungerer 

fantastisk visuelt, så skriv det ned og 

tag det frem, når motivationen er lav. 

5. ’Jeg vil …’ og ’Jeg får lov til …’ 

Er to sætninger, som du skal 

inkorporere i dit ordforråd, hvis de 

ikke findes i dag. Mange mennesker 

glemmer, at de selv har igangsat 

projektet med et stort og rungende 

’Jeg vil…!’, men så snart 

nyhedsværdien har lagt sig, bliver det 

hurtigt til ’Jeg skal eller jeg burde…’  

Der er meget få ting her i livet, som 

man i virkeligheden skal, men der er 

en helvedes masse, man får lov til. 

Husk det! 

6. Lav en tidsplan 
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Hvornår starter du? Hvornår skal du 

have opnået første delmål, andet 

delmål osv.? Hvornår skal din 

målsætning være i hus? Tidsplanen 

spiller en vigtig rolle, for ellers kan 

sætningen ’Jeg gør det i morgen…’ let 

spænde ben for din succes. 

7. Læg en klar strategi 

Nu er dit overordnede mål på plads, 

men du skal også bruge en klar 

strategi for ugens syv dage. Der er 

langt fra at tænke, at du eksempelvis 

gerne vil træne tre gange om ugen og 

spise minimum 400 g grøntsager hver 

dag, til reel handling.  

Hvilke dage vil du træne? Hvad vil du 

træne? osv. Lad ikke din lyst styre dit 

indtag af mad. Det er dømt til at gå 

galt. Lav en madplan for hver dag, så 

dine reelle behov styrer showet og ikke 

kun din lyst.  

8. Hvis bare der var tid nok… 

Tid er en reel udfordring, men ofte 

handler det om prioritering eller med 

andre ord at sætte struktur på døgnets 

24 timer og udnytte eventuel ’spildtid’ 

fornuftigt. Tag et grundigt kig på dit 

døgn. Hvor kan du optimere? 

Eksempelvis kan madplanen medvirke 

til, at du kun behøver at købe 

madvarer en gang om ugen, og 

træning behøver ikke foregå i et 

fitnesscenter. Udnyt transporttiden til 

og fra arbejde – gå, løb eller tag 

cyklen. Vær kreativ og se 

mulighederne i din hverdag. 

9. Solo eller sammen? 

Nogle mennesker præsterer bedst 

alene og andre bedst i team. Er det en 

positiv ydre motivation at mødes med 

en veninde et par gange om ugen for at 

få træningen i hus, eller betyder det 

blot ingen træning og mere snak? Det 

er meget individuelt, men uanset hvad 

kommer man ikke udenom, at 

mennesker omkring os spiller en rolle 

i positiv eller negativ retning. Så vær 

bevidst, om dine nære relationer 

’tager’ eller ’giver’ energi på vejen mod 

dit mål? 

10. Træd ud af din komfortzone 

og ’do it’ 

Komfortzonen er hyggelig, tryg og 

velkendt, men den fysiske, mentale og 

generelle personlige udvikling skabes 

ikke her. ’Dare to be better’ og træd ud 

en gang imellem. 

Det sidste step i den forberedende fase 

er i tråd med Nikes slogan – ’Just do 

it’. Kom i gang! Du har planen klar, og 

nu skal der eksekvereres. God 

fornøjelse og ’enjoy the ride!’ 

Lørdag den 5. januar får du Chris 

MacDonalds bud på, hvordan du 

holder fast i (og måske justerer) dine 

målsætninger, når hverdagen er 

begyndt at spænde ben for dine gode 

intentioner. 

 


