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Rutiner passer perfekt til en travl hverdag. Særligt i de situationer,

hvor du giver køb på de ting, som du gør for dig selv, når du bliver

presset. Ofte starter vi ud med de gode intentioner og bliver kun

halv færdig, før vi starter op på noget nyt. 

Rutiner er med til at skabe struktur og vedholdenhed, og det skal

der til, hvis du vil ændre noget i dit liv. Rutiner aflaster hjernen, for

det kræver mentalt mindre at holde en rutine kørende, end det

kræver at starte en ny op. 

Det tager tid at bygge nye rutiner op, så vær tålmodig. Holder du ud,
bliver rutiner din nye ven, som giver dig overskud og en følelse af, at
du selv bestemmer i dit liv.

Brug september til at kickstarte de gode rutiner. For at inspirere dig
har du her 50 idéer til nye rutiner.

God fornøjelse!

Søs Hansen
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Stå 10 minutter tidligere op om morgenen og forkæl dig
selv med en kop te eller kaffe i stilhed. 

Indarbejd en morgenrutine, og hold dig til den i hele
september.

Drik 8 glas vand dagligt.

Lyt til en lærerig og inspirerende podcast-serie.

Skriv dagligt tre ting, som du er taknemmelig for.

Smil hver dag til en du ikke kender. 

Tilbered dagligt din egen sunde frokost.

Spis kun hjemmelavet mad i september (ingen takeaway).

Træn ansigtsyoga hver dag i september.

Tjek kun e-mails en gang om dagen.
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Mediter dagligt. Følg fx en meditationsapp.

Løb i 1 minut, derefter gå i 1 minut - fortsæt i 10 minutter
dagligt.

Tag en daglig træningstime i noget som giver dig energi.
fx sport, yoga, gymnastik, musik, kunst, fotografi. Du
kan gøre det hjemme, udenfor, i et center eller online.

Køb eller pluk friske blomster i september.

Undgå sukker i september.

Undgå alkohol i september.

Indfør denne rutine dagligt i september: Spis sundt, sov
7 timer og dyrk motion mindst 30 minutter.

Skriv 1 side dagbog (fx morgensider) hver dag.

Drik et glas citronvand hver morgen.

Arbejd dig op til at lave en 1-minutters planke om
dagen. Start i det små. Pres ikke dig selv men tilføj lidt
mere tid, hver dag. 
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Ryd op i en skuffe, et skab, eller en hylde i dit hjem hver
dag.

Fjern en genstand fra dit liv hver dag i september.

Smil hver dag til dig selv i spejlet. Sig, at du er god nok.  

Spis en salat eller suppe dagligt.

Skriv en hilsen til en du kender hver eneste dag.

Giv mindst én person et kompliment hver dag.

Brug 30 minutter (Start stopuret) hver dag på at rydde op
i dit hjem.

Læs 10 sider om dagen. 

Brug kun 15 minutter om dagen på sociale medier.

Indarbejd en rutine som afslutter din arbejdsdag, og
giver dig overblik til den næste dag, i hele september.  
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Send et foto hver dag til dine forældre, bedsteforældre
eller kære i september.

Gå en aftentur, hver dag i september.

Tag 10 armbøjninger om dagen.

Læs et kapitel i en bog for dit barn hver dag.

Spørg dig selv dagligt, hvad der gør dig glad. Og skriv
svaret i en notesbog.  

Gå barfodet udenfor i 5 minutter om dagen.

Brug 30 minutter om dagen på at læse om at skabe
økonomisk frihed.

Spis frokost og aftensmad langsomt hver dag uden
telefon eller fjernsyn.

Tag en detox i september (intet sukker, ingen alkohol,
ingen kaffe, ingen forarbejdede fødevarer).

Skriv hver dag 3 ting i en notesbog som du er godt til og
lykkedes med i hele september. 
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T A K ,  F O R D I  D U  L Æ S T E  M E D

Der er så mange gode rutiner, som du måske har lyst til at tilføje til dit
liv. Det kan være alt fra at drikke mere vand, dyrke motion regelmæssigt,
læse mere, meditere, skrive taknemmelighedsdagbog... mulighederne
er uendelige! 

Du har sandsynligvis din egen liste over, hvad du føler, du har mest brug
for i dit liv. 

Nøglen til mere overskud i hverdagen er at gøre rutinerne dagligt - og at
holde det enkelt. Det håber jeg, at jeg har inspireret dig til.

Læs mere på:

www.plateau.dk. 

www.facebook.com/plateau.dk

www.instagram.com/plateau.dk

Har du brug  for, at jeg giver dig 
et skub i den rigtige retning? Så er du mere 
end velkommen til at ringe/sms'e til mig 
på 26 676767 eller sende en e-mail på
info@plateau.dk, hvis du vil høre mere. 

Plateau & Søs
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