
side 18 – VÅRT LAND – fredag 18. juni 2010 Presentasjon: Mads Størdal Vegstein

liv&sjel indre forvandling

Disiplin for et bedre liv
Nina  Tanggaard og Arne Undheim har valgt seg ut mål de ønsket å nå på kurset SubStans i Oslo-menigheten SubChurch. Der har de møttes i grupper 
underveis og snakket om hvordan det går. De tror gruppefellesskapet er viktig for å styrke selvdisiplinen. Begge foto: Thomas Haugersveen
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40 dager uten 
sjokolade.  Også små 
forandringer kan gi 
store endringer.

– Målet har vært å finne mine 
svakheter, for så å gjøre noe med 
dem gjennom eksperimenter, sier 
Arne Undheim (23).

Lærerstudenten har via Oslo-
menigheten SubChurch hatt flere 
utfordringer de siste 40 dagene. 
Sammen med Nina  Tanggaard 
(29) og ti andre deltagere på 
kurset  SubStans, har han jobbet 
seg  gjennom personlige  sannhets -
eksperimenter. Målet har vært 
 ekstrem forvandling – på innsiden.

– Det handler ikke bare om 
forbedringer, men også om 
 bevisstgjøring av hva du er bra på. 
Å  gjøre handlinger som gir deg 
energi, forklarer Tanggaard.

Forvandling. Mens TV-program-
mer som «Ekstrem forvandling» 
har fornyelse av utseende, sveis 
eller  klesstil som mål, har kurs-
deltagerne eksperimentert i en 
annen retning: Kropp, sinn, tid, 
penger, relasjoner og emosjoner.

– Hva har kurset gitt dere?
– Jeg har fått øye på de tingene 

som stjeler oppmerksomhet. Mens 
mange vil trene og spise sunt før 
sommeren, blir det lettere for 
oss fordi vi setter det i en større 
 sammenheng, sier Undheim.

På SubStans valgte han ut tre 
 eksperimenter å jobbe med over 
40 dager. For Undheims del lød 
det slik: Maks en time internett 
om dagen. Å legge seg før tolv og 
stå opp før ni. Ikke bruke penger 
på ting, kun nødvendigheter.

Visse sprekker har det blitt, som 
da han stod på et marked og ble 
tilbudt en ekstremt billig LP-plate.

– Målene du setter deg høres ikke så 
voldsomme ut?

– Nei, men det er kanskje nett-
opp i summen av de små forand-
ringer, de store endringene kan 

skje. Jeg føler jeg har fått et slags 
oppgjør med holdningene mine, 
mer overskudd og mer tid som jeg 
i stedet kan bruke til å lese Bibelen 
og bli kjent med Jesus.

For Tanggaard gikk eksperimen-
tene på trening og helse, å lese 
mer, få bedre selvtillit, men også 

det å være mer livsnyter.
– Som å sette seg i en park og 

spise is, og gjøre akkurat det jeg 
har lyst til å gjøre uten å skulle 
 tilfredsstille andre.

– Hva er poenget med eksperimen-
tene?

– Å bli mer av den personen man 
ønsker å være, å kunne ha energi 
til andre mennesker. For min 
del handler det mye om bevisst-
gjøring. Hvem bruker jeg tid 
på, og hvem vil jeg være? Sånne 
 tanker forsvinner fort i hverdager.

Skyggesider. Kurset  har handlet 
om negative så vel som positive  
sider. Mennesker som står 
 deltagerne nær er blitt bedt om å 
 skrive hva de mener. Det har også 
budt på tøffe konfrontasjoner.

– For meg var det hardt å 
 skjønne at andre ser  svakhetene 

mine, selv om jeg vet om dem 
selv. En omvendelse vil  uansett 
medføre noe trist, noe som inne-
bærer motstand. Å  bearbeide det 
sammen med andre har  hjulpet. 
Nå jobber jeg med svakhetene 
mine, men det tynger meg ikke 
lenger, sier Undheim.

– I bunn og grunn handler det 
om nestekjærlighetsprinsippet. 
Når fokus brukes på ting som ikke 
er bra, har man heller ikke over-
skudd til å gjøre det man egentlig 
ønsker, mener Tanggaard.

Samtale. Ikke spis godteri på 
hverdagene. Ha stilletid med 
Gud hver dag. Vær gourmet-
kokk én dag i uka. Gjør en god 
handling for kona hver dag. 
Ingen  sjokolade på 40 dager. Slik 
lyder noen av de andre sannhets-
eksperimentene. På jevnlige møter 
har  SubStans-deltagerne gitt hver-
andre råd og tilbakemeldinger.

– Et åpent samspill innenfor en 
kristen ramme har vært viktig for å 
lykkes. Og gjør man ting ofte nok, 
blir det faktisk en vane, smiler 
Undheim og Tanggaard.

– Hvor ligger så nøkkelen til 
 selvdisiplin?

– I gruppearbeid, i det å forholde 
seg til andre. Alle har nyttårsfor-
setter, men så gir vi opp. Det er i 
stor grad fordi vi kun forholder oss 
til oss selv.

«Målet er å bli mer 
av den personen man 
ønsker å være»

Nina  Tanggaard

Arne Undheim og Nina  Tanggaard har 
gjennomført små sannhetseksperimen-
ter for å bli mer bevisste på hvem de 
ønsker å være.


