
Min ideelle kunde. 
 
Beskrivelse. 
Lisbeth Hansen, 37 år og gift med Jacob.  
Sammen har de 2 børn på 7 og 10 år. 
 
Lisbeth arbejder med mennesker i et service fag. Enten som 
receptionist eller lign. 
 
Lisbeth har været tyk det meste af sit voksne liv. Men da hun fik 
børn, gik det helt amok og hun har ikke kunnet tabe sig siden.  
 
Lisbeth er ked af sin størrelse og ville ønske at hun kunne tabe 10 
-15 kg. 
 
Lisbeth har virkelig prøvet det hele: Alle slags slankekure, Nupo pulver, selleri kure, grapefrugter, 
sult og udmattelse og er ved at være rigtig træt af evindelige slankekure. De gør hende bare endnu 
mere ked af det, når endnu en kur heller ikke virkede. Det giver Lisbeth en følelse af personlig 
fiasko og nederlag og gør hende meget ked af det. 
 
Hendes familie er ikke overvægtige, så det er en meget ensom kamp, Lisbeth kæmper.  
Hendes familie har ikke noget mod grønt og spiser det gerne, men Lisbeth føler ikke hendes mand 
støtter hende i den nye slags mad, der skal til. Når han skal lave mad er de tilbage til den gamle 
fede måde, at lave mad på. 
 
Lisbeth har en 2 – 3 gode veninder. Men ingen af dem kender hendes ægte følelser af ked af det 
hed over hendes overvægt. 
 
Ud ad til er Lisbeth en glad og gæv ”pige”. Hun elsker at servicere andre og vil helst have at alle 
omkring hende er glade.  Lisbeth offer sig ”gerne” hvis hun kan undgå konflikter på den måde. 
 
Lisbeths udfordringer i livet som overvægtig. 
Lisbeth er så ked af det, da omverden – alle medier – siger, at hun ”bare” skal følge den og den 
kur, så taber hun sig. Og når det så ikke virker, bliver hun ked af det og føler sig som en fiasko. Den 
indre stemme siger: ”Hvorfor kan du ikke finde ud af det, når andre kan? Hvad er der galt med dig? 
Tag dig dog sammen kvinde!”  
 
Hun vil så gerne tabe sig, men hun kan simpelt hen ikke finde ud af hvordan. Ikke fordi hun er dum 
eller uintelligent, men fordi hun endnu ikke har fuldt forstået, at hun er overspiser og at det er 
følelserne hun spiser på og det er der hendes redning ligger. 
 
Lisbeth føler sig tit mindre værd end andre mennesker. Folk på gaden eller i køen kan godt finde 
på at komme med ukærlige blikke og kommentarer, når de ser hendes størrelse og hun måske 
handler fredags slik til hendes børn. Hun kan mærke blikkene ”Burde du ikke ligge det der 
tilbage?” ”Det har du da vist ikke brug for, din f… ko”  
 



Hun går heller ikke rigtigt i biografen mere, da hun ikke kan være i sæderne og føler sig til besvær, 
hvis der skal sidde nogen ved siden af hende.   
 
Lisbeths selvværd er meget lille, men hun skjuler det godt ved altid at være glad udadtil. Og ved at 
være den der altid liiige fixer en eller andens problem eller bager 50 muffins til knægtens klasse 
eller organiserer kollega festen. 
 
Drømme og ønsker. 
Lisbeth drømmer om at tabe sig 10 – 15 kg. (Hvis jeg bare liiiige kunne tabe mig 10 – 15 kg., så …) 
 
Indeni drømmer Lisbeth om at komme tilbage til sit ”gamle” glade jeg. 
 
Hun drømmer om, at der var en eller anden mirakelkur, der kunne fikse alle hendes problemer i en 
fart – men inderst inde ved hun godt, at sådan fungerer det bare ikke. 
 
Lisbeth drømmer også om at kunne gå i noget smart og prisbilligt tøj og ikke alt det der gammel 
kone kedeligt noget. 
 
Helt hemmeligt drømmer hun om at føle sig som ung pige sexet igen. At kunne gå i bikini på 
stranden og føle sig lækker og sexet. 
 
Lisbeth er også rigtigt træt af og ked af at hun ikke kan følge med i ungernes leg. Det bliver hurtigt 
for hårdt for hende, at spille fodbold eller cykle en tur. Det gør hende rigtig ked af det og bange for 
at hun ikke lever til at se dem blive voksne og selv få børn. 
 
Forhindringer. 
Lisbeth vil gerne vise overfor sin familie og omverden, at hun gør noget ved sin overvægt.  
Det gør hun ved at tilmelde sig alle mulige og umulige slankekure og slankeklubber – for det er det 
omverden tror på virker.  
Men inderst inde tror Lisbeth ikke selv på de der hurtige kure og slankeklubber.  
Men så kan hun sige til omverden: Se jeg gør noget, men det virker ikke. Det er kuren, der er noget 
galt med.  
 
Lisbeth har en ”ydre” modstand mod at melde sig til at kursus eller workshop, der handler om 
indre forandringer, fordi hun er bange for at andre syntes, at det der med varigt vægttab via 
tankens kraft er noget værre pjat.  
Hun selv ved dog godt inderst inde, at det er det der skal til.  
Hvis hun kunne gøre det lidt i smug, ville hun helst det. 
 
Hendes indre frygt handler om at hun er bange for, at går hun i gang med at arbejde med de sande 
årsager til sin overvægt, kommer det til at rippe op i noget ubehageligt og hun vil helst ikke være i 
konflikt med nogen eller noget.  
Hun værger sig derfor mod at melde sig til mine kurser og workshops, selv om hun godt ved at det 
er det der skal til.  
 



Lisbeth har brugt rigtigt mange penge på kure, pulvere, kalorietællere og så videre, der bare ikke 
virkede. Så hun er bange for at føle sig som en fiasko igen og for at omverden skal dømme hende 
som en fiasko igen. 
 
Behov for sikkerhed. 
At hun kan få pengene tilbage, hvis hun ikke er tilfreds. 
 
Et grafisk billede på, hvordan det at arbejde med sine indre årsager til overvægt, kan ses på 
kalorierne. Hvordan personlig udvikling giver et vægttab. 
 
At hun ikke behøver at blande andre (familie, venner & kollegaer) ind i processen – men at hun så 
at sige kan klare det selv. 
 
At processen kan være nænsom og blid – at det ikke handler om at rippe op i og udbasunere sine 
allerinderste hemmeligheder og sorger.  
 
At det handler om at tage et skridt af gangen og at jeg er der hele vejen igennem. 
 
 


