
Du kan få masse energi og nye  
krefter fra ordene du sier til deg 
selv når du trener hardt. Hvis du 
finner et skikkelig bra mantra – en 
kort setning som du kan gjenta 
inni deg – er det som å få medvind 
på løpeturen eller en mye lettere 
håndvekt på styrketrening. 

MAN TRA
Finn trylleordene som
 gir deg ekstra krefter



”Jeg klarer det”

”Jeg er sterk”

”Yes, yes, yes!”

”Jeg har masse energi”              ”Jeg orker alt”

”Det er nå det skjer”

MAN TRA



 Har du prøvd å stå på ski ned bratte bakker eller syklet 
i skikkelig kupert terreng, vet du hvor mye den ind re 
dialogen kan bety for hva du tør. Tanken ”Åhhh, jeg 
kommer til å dette…” betyr vanligvis at du sklir og får 
et par blåmerker, mens et innbitt og viljesterkt ”jeg 
klarer det” får deg trygt ned bakken i 9 av 10 tilfeller.  

Det samme gjelder når du skal overvinne trøtthet og støle bein på 
en løpetur eller en hard time på treningssenteret, hvor instruktø-
ren roper at du skal ta 10 til selv om du føler deg helt ferdig. 

En setning som ”jeg kan, jeg kan” kalles et mantra, og det er et 
nesten uunnnværlig treningsverktøy enten du er vanlig mosjonist 
eller en eliteutøver som skal konkurrere på høyt nivå og aller helst 
vinne. Det kan Kristin Lie, en av Norges beste og mest internasjo-
nalt meriterte triatleter, bekrefte. Selv bruker hun gjerne en sang.

– Låtvalget kan variere, men lenge var det Alexander Ry-
baks ”Fairytaile”, og i det siste har refrenget i Plumbos ”Møk-
kamann” surret i hodet. Det kan hjelpe å tenke på teknikken 
også, som ”lave skuldrer, ”lette bein”, etc. Men det viktigste er  
å ha det gøy.

Orienteringsløper Anne Margrethe Hausken Norberg, med 
både EM-og VM-gull på merittlisten, har god hjelp av triggere, 
som hun kaller det. De varierer ”for hjernen min  lar seg ikke lure 
av det samme i flere år etter hverandre”.

– Jeg skriver dem ofte som et stikkord i håndflaten, og bruker 
dem for å skape en rå og positiv innstilling: ”74,7” (mitt beste 
maksimale oksygenopptak – det kan også være bestetiden på en 
testrunde eller den høyeste farten du klarer å holde på en inter-
vall på tredemølle), ”KillerHausken” (det er lov å være kaksete 
når man skal psyke seg opp, og ”PS” for Petter Stordalen (hjelper 
meg å løpe med selvtillit og aldri gi opp).

Gjør det lettere å holde fokus
Ordet “mantra” stammer fra sanskrit og betyr ”tankeverktøy” el-
ler “å frigjøre sinnet”. Det vi underforstått bør frigjøre oss fra er  
hjernens tendens til å renne over med tanker om alt mulig annet 
enn det vi faktisk driver med. Prøv f.eks. å legge merke til hvor 
mange uvedkommende ting du tenker på når du trener. Og hvor-

dan en negativ følelse, tanke eller opplevelse (f.eks. når treningen 
er hard eller du har vondt et sted) kan sette i gang en rekke nega-
tive tanker, som at du også er en svak løper, dårlig venninne og/
eller elendig mor, som tapper deg for krefter. 

Et mantra virker på den måten at du ved å gjenta et positivt ord 
eller en setning om og om igjen, kvitter deg med tankekaoset og 
skaper fokus og konsentrasjon for å prestere bedre. Tradisjonelt 
brukes mantraer innen religioner, der man gjentar navnet på en 
gud eller en guddommelig lyd for å oppnå ro og klarsynthet. 

I takt med at forskere stadig oppdager nye sammenhenger mel-
lom bruken av meditative mantraer og hjernens struktur, har bru-
ken av mantraer spredt seg fra den religiøse sfæren til spesielt 
idrettsverdenen, men også til arbeidslivet og til og med politik-

ken. Bare tenk på den amerikanske 
presidenten Barack Obamas slogan-
aktige vinnermantra: “Yes we can”.

Når det røyner på  
De trenger ikke alltid å handle om 
én bestemt tanke som gjør at man 
yter sitt beste. Det viktige er å kjenne 
etter om en tanke eller setning eller 
sang er god eller dårlig med tanke på 
det man skal prestere. Spesielt kan 
en setning som å gi maks være viktig 
for kampånden, ikke minst hvis ting 
går skeis og når det røyner på.
   Line Foss, som ble fjerde beste 
kvinne i verdens tøffeste triatlon, 
Norseman Xtreme Thriatlon, i fjor, 
måtte mobilisere alt hun hadde av 
motivasjon da hun kom i mål som nr. 
43 av 45 kvinner etter svømmingen 
(3800 blytunge meter i Hardanger-
fjorden). Men det hindret henne ikke 
i å hente inn en hel drøss på sykke-
len (20 mil i 2011) og få femte beste 
løpetid (maraton – opp til Gaustatop-
pen) av alle uansett kjønn.
   Når de negative tankene kom-
mer, er det om å gjøre å ha mottilta-
kene klare. For Line var det aldri et 
alternativ å gi seg. ”Jeg skal fullføre 
uansett”, ”jeg gir aldri opp” og ”jeg 
skal kjempe helt til toppen!” er noen 
av setningene som hjalp henne  
å fokusere på målet.
   – Jeg var godt forberedt trenings-
messig, og vet at alt kan skje i 
konkurranser. Dessuten har jeg en 
sterk vilje. Har jeg satt meg et mål, 
så gjennomfører jeg.

Kroppen reagerer
At et mantra virker som en form for 
naturlig doping, er ikke bare noe  in-
diske guruer og toppidrettsutøvere 
har funnet på. Forskning bekrefter 
det. En undersøkelse i Journal of 
Sports Behaviour viste at forsøksper-
soner som ble bedt om å kaste piler 
og treffe midt på en blink mens de 
sa ”jeg kan ikke treffe” til seg selv, 
traff mye sjeldnere skiven enn grup-
pen som fikk høre at de skulle si “jeg 
kan treffe den uten problemer” når de 
kastet. 

Rent fysisk kan det å gjenta et man-
tra gi en del utslag i kropp og sjel på 
samme måte som en form for medita-
sjon, som ifølge forskningen gir roli-
gere hjerterytme og pust samt skaper 
forandringer i hjernen. Nylig har dan-
ske forskere ved Center for Funktio-

Jeg skriver dem ofte som et stikkord i håndflaten, og 
bruker dem for å skape en rå og positiv innstilling. 
F.eks. ”PS” for Petter Stordalen. Da må jeg være rak  
i ryggen, løpe med selvtillit og aldri, aldri gi opp.
Anne Margrete Hausken Norberg, orienteringsløper
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Slik får du meSt 
ut av et mantra
1. Gjør det kort
Når du er sliten, trenger du ikke en lang setning om at nå 
må du huske å tenke på holdningen, frasparket, armene, 
osv. Et effektivt mantra skal du kunne si (inni deg) på ca. 
fem sekunder. 

2. Vær positiv
Tenk på problemet du gjerne vil løse, og snu på det. Hvis 
du føler deg svak, kan mantraet være ”jeg er sterk”, og 
hvis du er nervøs, kan det være ”jeg er helt rolig”. 

3. Gi det energi 
Mantraet må bygges rundt et utsagnsord eller et sterkt 
adjektiv, som ”sterk”, ”rask”, ”rolig”, eller ”jeg kan gjøre 
det”.

4. Legg til instruksjon
Bruk mantraet til å minne deg selv på hva du har tenkt å 
gjøre og hvordan. Hvis det handler om å gjennomføre et 
løp, kan det være ”pust”, ”løp rolig” eller ”jeg vinner (over 
meg selv)”. 

5. Gå tilbake
Det finnes ingen regler for hvor lenge du må holde på 
tankene ved å si mantraet ditt for deg selv. Men det gir 
ikke så mye bare å si det i et par minutter. Du må nok 
gjenta det i minst 20 minutter for at det skal ha noen 
effekt. Hvis tankene flyr av gårde, tvinger du dem vennlig 
tilbake til mantraet.

6. Bruk pusten
Hvis du ikke klarer å finne på et effektivt mantra, kan du 
begynne med å bruke en lyd eller pusten som fokus-
punkt. Fokuser på lyden av såler som treffer bakken, 
eller følg pusten inn og ut. Kombiner ev. mantraet med 
pusten, slik at du gjentar ordene hver gang du puster ut.  

nelt Integrativ Neurovidenskab ved 
universitetet i Århus påvist en større 
tetthet i hjernens kontrollsenter hos 
mennesker som mediterer regelmes-
sig. Det betyr at det er en sterkere for-
bindelse mellom hjernen og kroppen, 
hvilket fører til at de ”lytter” bedre 
til hverandre. Og den økte tettheten 
i nettopp denne delen av hjernen gjør 
det muligens lettere for oss å kontrol-
lere hjerterytmen og pusten, ifølge 
forskeren som står bak undersøkel-
sen.

Dessuten blir hjernen via de medi-
tative gjentakelsene av et mantra 
bedre til å fokusere, huske og ta be-
slutninger. Alt sammen viktige evner 
når du skal prestere på høyt nivå.  

Kort, presist og positivt
Andrew Lane, professor i idrettspsy-
kologi ved University of Wolverhamp-
ton, er helt enig i at magien som lig-
ger i bruken av positive mantraer er 
helt reell.

– Det er godt dokumentert at det 
finnes en sammenheng mellom det vi 
sier til oss selv, og hvor godt vi gjør 
det innen forskjellige idretter. Denne 
sammenhengen skyldes at ordene vi 
sier og bildene vi bruker, påvirker 
selvtilliten, noe som igjen har en del å 
si for prestasjonene, sier han. 

Ifølge idrettspsykologer er et effek-
tivt mantra kort, enkelt og positivt.

– Et godt mantra er enten motive-
rende, som “du klarer det” og “kom 
igjen”, eller instruerende, som “slapp 
av i skuldrene" eller “løp på forfo-
ten”. Det er spesielt viktig å ha en 
plan for hva man skal gjøre hvis man 
føler seg nervøs, f.eks. at man i så fall 
må fokusere på teknikken. Denne ty-
pen positivt (selv)snakk gjør uansett 
at du lykkes litt bedre, prøver litt mer 
og i litt lengre tid. Og det er ofte det 
som skal til for å vinne når den fysiske 
formen er så god som den kan få blitt, 
sier Lane.
 Idrettspsykolog Robert J. Bell hos 
det amerikanske Association for Ap-
plied Sport Psychology, er enig i 

Det er spesielt viktig å ha en  
plan for hva man skal gjøre hvis
man blir nervøs, f.eks. at du i så  
fall må fokusere på teknikken.
Andrew Lane, idrettspsykolog
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TIPS: 
Spill inn mantraet ditt,  
og ha det på øret mens  
du trener.



det positive fokuset. Setninger som “det er hardt” 
eller “jeg er sliten” under en konkurranse har deri-
mot en fysisk effekt på kroppen som påvirker pre-
stasjonen negativt, mener han. 

Et effektivt mantra fokuserer på det du vil opp nå, 
og ikke det du prøver å unngå. Positive tanker har 
i seg selv mye å si for resultatet, sier Bell, som vei-
leder både idrettsutøvere, ansatte og vanlige men-

nesker som vil ha hjelp til å prestere bedre. Han 
mener at det å skaffe seg ett eller flere mantraer er 
effektivt av flere grunner. 

Et mantra hjelper deg som nevnt med å fokusere. 
Det er vanskelig å tenke på 117 detaljer hvis du 
skal sette sammen tre–fire ord som virkelig betyr 
noe. Fokuset på ordene skjerper deg og kan være 
avgjørende både for en som skal vinne et løp og for 
en som skal gjøre det bra på eksamen. 

For det andre er arbeidet med å finne og skape 
et mantra før en viktig prestasjon, nyttig i seg selv. 
Det tvinger deg nemlig til å være godt forberedt, 
også med tanke på hvordan du skal håndtere ne-
gative tanker og kriser som måtte snike seg inn i 
hodet. Gode forberedelser kan ifølge Robert J. Bell 
være den avgjørende faktoren som gjør at du sitter 
igjen med en god følelse etter en treningsøkt eller 
konkurranse.

Mantraet ditt på mp3
Trenere anbefaler at du tenker gjennom hva du 
trenger å høre når du lager ditt eget mantra. Hva er 
det som gir mening for deg? 

Hvis du ikke klarer å finne på noe selv, kan du all-
tids lage et par mantraer sammen med andre, f.eks. 
dem du trener sammen med, eller følge med på hva 
andre blir inspirert av. I rammen til høyre kan du 
lese litt om hva andre, mosjonister og eliteutøvere, 
sier til seg selv når de skal hente ut det aller siste. 

Hvis du synes det er vanskelig å holde fast ved et 
mantra i lengre tid om gangen, kan du ta det opp 
på mp3-spilleren og spille det mens du løper eller i 
tiden før du skal opp til eksamen. Vanligvis virker 
et mantra best på soloprestasjoner, der du ikke er 
avhengig av andre, f.eks. på en saltime. 

Husk at det må være kort – du skal ikke bruke 
energi på å huske det. “Ja” eller “jeg kan” er ifølge 
eksperter svært sterke mantraer.

Selv om du ikke vinner neste halvmaraton fordi 
du konstant sier til deg selv at du er en vinner, kan 
mantraet få ned tiden og gjøre hele opplevelsen 
mye morsommere. 

Britt tajett-foxell  
tenner eliten: 
 
marit Bjørgen  
er en tiger
”Ned og trykk, ned og trykk” gjentok Marit 
Bjørgen om og om igjen da hun vant sitt 
første OL-gull i Vancouver. Slik klarte hun 
å holde fokus på en helt konkret teknisk 
oppgave. Den meritterte langrennsløpe-
ren er en av mange norske toppidrettsutø-
vere som har fått hjelp av idrettspsykolog 
Britt Tajett-Foxell, som kommer fra Moss, 
men bor i London, og som regnes som en 
av de beste på sitt felt. Foruten Bjørgen 
og langrennskollega Therese Johaug har 
hun også hjulpet hekkeløperen Christina 
Vukicevic, roeren Olaf Tufte, golferen 
Suzann Pettersen og den avdøde svømme-
ren Alexander Dale Oen – for ikke å nevne 
The Royal Ballet, fotballproffer i Premier 
League og britiske OL-vinnere. Hvis du 
hører utøverne nevne i et seiersintervju at 
de har fått hjelp av Britt, vet du hermed 
hvem de snakker om.    
   Her hjemme er Tajett-Foxell kanskje spe-
sielt kjent for å bruke symboler i arbeidet 
sitt som motivator, og mange utøvere 
bruker et bilde av et dyr for å få tenning 
når de skal yte maks. Mens Bjørgen bruker 
en tiger som bilde for å få tenning, ser 
Johaug for seg en snøleopard. Hekkeløper 
Christina Vukicevic har visstnok ikke et 
slikt symbol, men kan fortelle at vuki betyr 
ulv på serbisk ...

leSerne på facebook:

dette Sier vi  
til oSS Selv  
når vi Sliter 
Nylig oppfordret vi leserne våre til å 
dele sine beste mantraer med andre på 
facebook-siden vår. Her er tre av dem:

► En til! Du klarer én til!
Karopsykoline Johansen

► Litt til, det skal svi, litt til, nå kjenner du 
at du lever.
Karianne Klausen

► Du klarer det! Bare litt til.
Vladlena Markevych-Olavsen

Et effektivt mantra fokuserer på det  
du vil oppnå – ikke på det du forsøker  
å unngå. Positive tanker har stor 
betydning for resultatet.
Robert J. Bell,  idrettspsykolog
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