
 

 
 

 

Træn efter din 

personlighedstype 
 

Vil du gerne udfordre dig selv og udvikle nye personlige 

kompetencer? Hvis du bryder rutinerne, kan din træning 

give dig meget mere end muskler og vægttab. 
●●● 
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Træn som den du er 

Januar. Hverdagens rutine har sneget 

sig ind i sit faste spor. Men vil du 

gerne udvikle din personlighed og 

forandre dit liv, så denne uge ikke 

ligner samme uge sidste år, kan du 

starte med at udfordre dig selv 

gennem den måde, du træner på. 

- Du kan bruge din kropslige 

fornemmelse til at bryde med den 

måde, du tænker på og den måde, du 

opfører dig på, siger Flemming 

Christensen, forfatter til flere bøger 

om personlig udvikling samt ejer og 

stifter af konsulentfirmaet Think 

About It, der arbejder med personlig 

udvikling. 

 

 

- 80 procent af os kører rundt i det her 

daglige mønster presset af deadlines, 

afhentning af børn og så videre. Og 

når hverdagen er presset, gør vi bare 

mere af det, vi plejer. Hvis man er 

hurtigløber på arbejdet, så løber man 

bare endnu hurtigere i fritiden, og 

træningen foregår i samme tempo, 

siger han. 

Vi skal væk fra den rutine, for at vi kan 

udvikle os, forklarer Flemming 

Christensen. Man lærer nemlig ikke 

noget af bare at gøre det, man er god 

til, eller det, man plejer. 

En af dem, der har udfordret sig selv i 

en ny træningsform, er 49-årige 

Henriette Wulff Holm. I jobbet som 

HR-konsulent i et af de store 

københavnske advokatfirmaer har hun 
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ry for at arbejde hurtigt, grundigt og 

effektivt. Akkurat som det foregår, når 

hun fire-fem gange om ugen tjekker 

ind i fitnesscentret. 

- Jeg træner typisk spinning, 

styrketræning, Cross Fit eller 

funktionel træning. Der skal være 

knald på med høj puls og sved på 

panden, siger Henriette Wulff Holm. 

Ved en event om personlighed og 

træning i Fitnessdk blev hun for et par 

måneder siden udfordret uden for sine 

normale træningsrutiner. Hun skulle 

dyrke yoga. 

- Jeg havde rigtig svært ved at 

fokusere. Da vi blev bedt om at mærke 

vores navle, gik der ikke særlig mange 

sekunder, før mine tanker fløj et andet 

sted hen. Jeg har en dagligdag med 

fuld fart på, så det kan være svært at 

geare helt ned på den måde, siger hun. 

Hun tænker egentlig, at hun burde 

træne mere af den slags, både i forhold 

til sin smidighed og evne til at holde 

koncentrationen. Hun beskriver sig 

selv som typen, der altid er på vej 

videre til det næste. Sådan gik det også 

med yogaen, som hun ikke har prøvet 

kræfter med siden. 

Flemming Christensen lægger heller 

ikke skjul på, at det kan være en 

udfordring at træne sine svage sider. 

Især hvis man i forvejen er presset. 

- Vi kender det fra triatleter, der først 

kæmper på cyklen og så skal skifte til 

løb. Her sker de fleste skader, fordi 

kroppen efter en hård cykeltur har 

svært ved at omstille sig til løb. Hvis 

man er presset og samtidig vil prøve 

noget nyt, kan man simpelthen ikke 

finde ud af det. Nervesystemet er ikke 

smidigt nok, siger han. 

Det kræver altså overskud, før vi kan 

bryde vanerne og forandre os. En 

forandring, der så til gengæld giver 

mere overskud. Men cirklen skal 

kickstartes et sted. 

- Mit bedste råd er at tage små skridt i 

stedet for at tro, at du skal ændre hele 

træningsplanen på én gang. Start med 

at prøve noget nyt én gang om 

måneden og gør det sammen med 

nogle andre, siger Flemming 

Christensen. 

Træningsekspert og forfatter til mere 

end 20 bøger om blandt andet træning 

og motivation, Birgitte Nymann, 

anbefaler, at man prøver den nye 

træningsform minimum fem gange, 

før man vurderer udbyttet. 

- I hvert fald hvis man ikke synes om 

det første gang. Man bliver nemlig 

hurtigt bedre og kan dermed bedre 

mærke effekten, siger hun. 

Blokeringer 

Og så skal man arbejde med de 

blokeringer, man støder på. 

- Find ud af, hvad det er, der foregår 

hos dig, og hvad det er, din krop 

hellere vil. Det vil give dig mange svar, 
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som du kan bruge konstruktivt, siger 

hun. 

Gevinsten i at bryde vanen ligger ikke 

kun i den personlige udvikling. Rent 

træningsmæssigt giver det også 

resultater. 

- Det er altid godt at gøre noget 

modsat af det, man gør mest. Og især 

hvis man ønsker et andet resultat, end 

man plejer, er det vigtigt, at man også 

træner anderledes end det, man plejer, 

siger Birgitte Nymann. 

Men det behøver nødvendigvis ikke 

betyde, at du skal skifte yoga-måtten 

ud med kettlebells. 

- Der findes jo også variationer af 

yoga, som er mere powerfulde, og 

modsat kan cykling kan også være 

meditativt, hvis det foregår i et roligt 

tempo ude i naturen, siger Birgitte 

Nymann. 

I danskernes mest foretrukne 

motionsform, løb, er der også mange 

muligheder for at bryde vanerne. 

- De meget regelrette strukturfascister 

kan møde udfordring i crossløb i 

bakkede skove eller de mange 

udendørs byrum, mens chi-running, 

hvor der er fokus på vejrtrækningen og 

nærvær, uden musik i ørene, kan give 

ro til de meget energiske typer, siger 

Flemming Christensen. 
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Hvem er du? 

Vil du også udfordre dig selv? 

Så prøv først at finde frem til 

din type. Flemming 

Christensen har defineret tre 

såkaldte enneagramtyper. 

Herunder kan du se en kort 

beskrivelse af de tre typer.  

 

 

Drømmer 

Du er eftertænksom, reflekterende og 

kreativ - tenderende til indadvendt. 

Du har luret en masse - ser ting, som 

andre ikke ser - men kommer ikke 

rigtig ud med det. I træningen er dit 

fokus også vendt indad og vil typisk 

være yoga eller lignende. 

Go getter 

Du tonser rundt på arbejdet, har 

masser af energi, sætter ting i gang og 

har tendens til nemt at blive rastløs. 

Du vil typisk sætte dig på en 

spinningcykel eller på anden måde 

fortsætte din energiske tilgang til livet 

i din træning 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturfascist 

Du er en pligttro og ansvarsfuld 

person. Politimanden eller 

flinkepigen, der på arbejdspladsen 

eller i familien holder det hele 

sammen. I træningscentret vil du 

fortsætte som strukturfascist - træne 

tre gange i ugen ud fra et fastlagt 

program. 

Hvis du er i tvivl om, hvilken type du 

er, kan du tage den store test på 

Flemming Christensens hjemmeside 

www.thinkaboutit.dk/typetest/ 

Kilde: Flemming Christensen. 
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Udfordringen til Go-

getteren: Yoga 

Ditte Hoffmann yogainstruktør hos 

Fitnessdk: Yoga betyder forening, så 

målet er at opnå en helhed mellem 

krop og sind - krop og åndedræt. Det 

giver overskud på flere planer, og 

yogaen kan åbne op for psykiske og 

fysiske blokeringer. 

Hvad er udfordringen? 

Hvis personer er meget rastløse, vil de 

typisk også have svært ved at finde 

roen i yoga. Men det er i virkeligheden 

bare et tegn på, at de virkelig har brug 

for at dyrke yoga. I yoga skaber man 

balance mellem yin og yang. En 

person, der er meget udfarende og  

 

 

energisk, dyrker meget yang og vil 

have sværere ved yin, der handler om 

at give ro til nervesystemet, opnå indre 

ro, nærvær og fordybelse. 

Hvad får man ud af træningen? 

I yogaen får du både tonet dine 

muskler, fordi kroppen presses fysisk, 

men samtidig hjælper træningsformen 

til at slippe hverdagens typiske 

tankemønstre. Hvis du kommer til 

yogatimen med verdens længste to-do 

liste, vil du efter timen kunne se 

tingene i et helt andet perspektiv. 

Yogaen er også et rigtigt godt 

supplement til anden træning. Du 

bliver bevidst omkring din krops 

styrker og begrænsninger, og 
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træningen hjælper til at vende blikket 

indad og mærke efter. 

Hvordan kan man bruge det i sin 

hverdag? 

Yogaen giver i høj grad ro i hverdagen. 

Du får en længere lunte og mere 

overskud til at klare arbejdsopgaver. 

Træningen er lidt ligesom sex, da den 

både stimulerer den del af 

nervesystemet, der får pulsen op og 

sender varme rundt i kroppen samt 

den del, der giver en dyb ro. Selve 

afspænding, som man i yogaen bliver 

guidet ind i, har vist sig at kunne gøre 

det ud for flere timers søvn, fordi man 

opnår den dybe hvile. 

 

 

Udfordringer til 

Strukturfacisten: Cross 

Fit 

Lasse Gjersøe, Cross Fit-instruktør 

hos Fitnessdk: Cross Fit er en 

kombination af styrketræning, 

konditionstræning og 

gymnastikøvelser. De tre bedste 

måder at træne på er sat sammen til 

en træning. Træningen er funktionel 

og timerne er aldrig ens. 

Hvad er udfordringen? 

Når man møder op til Cross Fit, ved 

man aldrig, hvad man skal lave. Det 

kan være en udfordring for personer, 

der godt kan lide faste rammer og det, 

at vide hvad de går ind til. Desuden er 

der også mere konkurrence i Cross Fit, 

så man presser sig selv lidt mere og får 

flyttet nogle grænser. 

Hvad får de ud af træningen? 

Man når hele vejen rundt i træningen 

og får også arbejdet med ens svage 

sider. Man var måske blevet væk, hvis 

man vidste, at der var push-up 

handstand (armbøjninger på 

hænderne op af en væg, red.) på 

programmet. Og så fik man aldrig 

trænet den del. I det hele tager lærer 

man, at tage en uforudset udfordring 

op og udføre den på bedste vis. 

Hvordan kan man bruge det i sin 

hverdag? 

Det bliver fysisk nemmere at klare de 

små ting i hverdagen som at løfte sit 

barn, tage trapperne eller bære en 

ølkasse på hovedet. Samtidig kan det 

måske også gøre, at du bliver bedre til 

at løse en udfordring, du ikke lige 

havde regnet med at få. Du vænner dig 

til, at alting ikke behøver at være så 

planlagt og sat i skema. 
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Udfordringen til 

Drømmeren: Indendørs 

cykling 

Jacob Elkjær, cykelinstruktør gennem 

20 år - lige nu hos Fitnessdk. 

Konditionstræning på indendørs 

cykler, der henvender sig til alle lige 

fra utrænede personer, der har behov 

for træning med minimal belastning 

på ledene til eliteryttere, der kan 

træne specifikke scenarier på cyklen 

uden at skulle tænke vind, vejr og 

trafik. Og så er der dem midt i 

mellem, der bare gerne vil holde trit 

med kalorierne. 

 

 

Hvad er udfordringen? 

Der er mange fordomme omkring, 

hvad der foregår i cykelsalene. 

Technomusik og selvforherligende 

eller hysteriske instruktører, der 

pisker de stakkels udøvere til at yde 

mere. Et miljø, der gør det umuligt at 

finde ro og mærke sig selv i træningen. 

Det er vigtigt at få vist især mere 

indadvendte og reflekterende typer, at 

man i cykelsadlen også individuelt har 

mulighed for at arbejde med en mental 

tilgang til kredsløbstræning. 

Hvad får de ud af træningen? 

Når noget er hårdt i lang tid, bliver det 

svært, og man giver op. På cyklen 

arbejder vi med at komme ud af 

komfortzonen, man bliver mentalt 
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udfordret og lærer, at svært ikke kun 

er svært. Når noget bliver for hårdt, og 

man er ved at give op, så prøv at finde 

ud af, hvorfor det er hårdt. Er det 

læggen, der driller, eller luft man 

mangler? Helt subjektivt, hvorfor gør 

jeg ikke, som jeg har lyst til? Det giver 

en større bevidsthed om, at hvis noget 

er hårdt, så kan man selv vælge 

mellem om det skal være hårdt eller 

svært. 

Hvordan kan man bruge det i sin 

hverdag? 

Jeg har arbejdet med det her med at 

skelne mellem hårdt og svært i 

cykelsadlen i mange år. I løbet af årene 

har jeg fået mange henvendelser fra 

medlemmerne, der bruger det i deres 

hverdag i forhold til arbejde, studie og 

familieliv. En mand, der til daglig er 

psykoterapeut, fortalte mig engang, at 

han på et tidspunkt havde en opgave, 

der blev så svær, at han var lige ved at 

give op. Der fik han skelnet hårdt fra 

svært og gennemførte, og sidenhen har 

han brugt det dagligt. 

 

 


