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Introduktion
Har du nogle mål i livet, som du ikke ved, hvordan du
skal komme videre med? Savner du tid, mod og
overskud? Så er denne e-bog lige noget for dig.

De fleste af os kender til, at der går hverdag i den. Man
sidder med måske partner, børn, fuldtidsarbejde og et
hjem, der skal passes, og før man har set sig om, er
man blevet endnu en rugbrøds-dansker.

Det er måske noget, du kan nikke genkendende til?

Lige så skøn og livsbekræftende hverdagen kan være,
lige så triviel kan den også føles, hvis ikke man lever et
autentisk liv, hvor man er tro mod sine værdier og mål.

Du sidder måske i en situation, hvor du kan mærke, at
tiden er kommet til at sadle om? At du har brugt al for
lang tid på bare at 'være', og at det nu handler om, at
du skal ud og gøre den forskel for dig selv og andre,
som du er sat i verden for at gøre?

Her i e-bogen præsenterer vi dig for  de 3 vigtigste tips
til at kickstarte din personlige udvikling.

God fornøjelse med læsningen.
Teamet hos Life Academy



Råd 1

Gå ind i et lokale, hvor du kan sidde uforstyrret i
den næste halve time eller mere.

Kender du det der med, at det nogle gange kan være
svært at begynde på noget nyt? Det kan f.eks. være, at
det er svært at finde motivationen til at ændre adfærd.

Det kan også være, at du er bange for, hvad andre
tænker, hvis du viser, hvem du virkelig er?

Den frygt, vi bærer rundt på, sætter begrænsninger i
vores sind. Og sandheden er, at vi alle sammen bærer
rundt på en frygt for et eller andet.

Nogle bærer rundt på frygten for at blive
gennemskuet. Andre bærer rundt på frygten for at
blive forladt, og nogle helt tredje bærer rundt på en
frygt for at blive til grin.

Kender du det?

Hvad siger du til, at det skal være slut nu?

Vi vil gerne starte med at dele en øvelse med dig, som
kan hjælpe dig med at slippe bekymringerne for, hvad
andre mon vil tænke. 

Den kommer her:



Luk munden.
Tag en dyb vejrtrækning gennem næsen, og mærk
hvordan luften føles kold gennem næseborene.
Bliv ved med at trække vejret dybt gennem næsen.
Læg mærke til, hvordan din brystkasse hæver sig.
Træk vejret helt ned. Helt ned i maven.
Læg mærke til hvordan dine skuldre løfter sig.
Mærk hvad der sker i din mave.
Hvordan føles det, når luften fylder den ud?
Fokuser nu på dine øjne.
Sker der noget bag dem?
Bliver de blanke?
Bliver de ømme?
Kigger de på verden med fornyet energi?
Eller føles de tunge?

Tillad dig selv at mærke din krop, som den er lige nu
og her.

Fortsæt med at trække vejret dybt og mærk efter, hvad
der sker i din krop.

Om lidt skal du lukke dine øjne, men du skal blive ved
med at trække vejret dybt og mærke efter lige så
længe, du kan.

Fokuser på dit åndedræt.

Tillad alle tanker og alle følelser.



Var der nogle steder i din krop, der gjorde ondt?
Var der tanker, du blev flov over?
Var der følelser, du lukkede ned for?

Hvis tårer dukker op, så lad dem løbe.
Hvis vrede dukker op, så accepter det.

Tænker du på hverdag og gøremål? Omfavn det og
fortsat blot med at trække vejret og mærke efter i din
krop.

Luk dine øjne nu...

.Husk at holde dem lukket, så længe du kan.

Brug et par minutter på bare at sidde.

Hvad skete der i din krop?

Hvordan føltes det?

Kunne du mærke din krop? Var du tryg i din krop?
Tillad dig selv at bruge lidt tid på at tænke. 

Tag nu et stykke papir og skriv alt ned. Alt hvad der
foregik. Ingen skal se papiret - det er bare til dig.

Fokuser på de områder af din krop, du ikke havde det
godt med under øvelsen.



Hvad mærkede du? Var der glæde og overskud?

Var der fysisk ubehag? Psykisk ubehag? Var der nogle
negative tanker, der blev ved med at dukke op?

Hvordan har du det generelt i kroppen lige nu? Har du
overskud? Er du ked af det?

Tillad dig selv virkelig at gå ind i dig selv og mærke
efter. Sid lidt og bare vær i dig selv. Tillad dig selv at
give los for alle følelser og tanker.

Intet er rigtigt. Intet er forkert. Ingen ved, hvad der sker
lige nu.

Der er kun dig. Ingen kan se din glæde. Ingen kan se
dine tårer. Slip alle følelser fri. Tillad dig selv bare at
være dig.

Sid så længe det føles behageligt og så længe, du har
brug for.

Hvad skulle det her så gøre godt for?

Virker det som fis i en hornlygte? Har du svært ved at
tage øvelsen seriøs?

Første skridt til et frygtløst liv er, at du kan og tør
mærke, hvem du er. Og du skal turde slippe kontrollen.



Du skal vide, at vi først kan arbejde med vores frygt,
når vi kan mærke os selv, og det kan du nu!

Hold fast i den følelse. Sørg for at gentage øvelsen.

Du vil i løbet af kort tid mærke, at du bliver mere
balanceret.. Langsomt vil der være færre
overvældende følelser.

Forsvinder de følelser bare?

Nej, men du lærer at håndtere dem.
Du lærer, at de er OK.
Du forstår at mærke dem,
acceptere dem,
og derefter give slip på dem.

Det er netop samme fremgangsmåde, vi skal bruge,
når vi møder frygten.

Se den.
Accepter den.
Slip den.

Men Rom blev ikke bygget på en dag – lige nu handler
det bare om, at du skal mærke, hvem du er.



Råd 2
"Åh nej, hvad nu hvis?", "Hvad vil de andre mon
tænke?", "Jamen det kan jeg da ikke tillade mig..."

Tænker du nogensinde sådan?

I denne øvelse skal du have fat i et stykke papir. Du
skal nemlig skrive alt det negative ned, du bærer på. 

Hvad end det er, skal du have det skrevet ned.

Tillad dig selv at bruge lang tid på øvelsen. Tag fx fat i
de følelser, du oplevede, da du sad med lukkede øjne.

Skriv følelserne ned én for en. Mærk hvordan de flyder
væk fra dig og ned på papiret.

Bliv ved indtil du er helt tømt for negative ord og
følelser. Tag nu dit papir i hånden. Kig på det og mærk
efter i din krop.

Tag nu papiret og krøl det sammen.
Vrid det.
Riv det i stykker.
Og kast det væk fra dig.

Mærk hvordan alle negative forsvinder fra dig i det, du
kaster papiret.
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Vi siger ja til det sociale arrangement lørdag,
selvom vi egentlig trænger til en dag med dyne på
sofaen.
Vi jagter anerkendelsen og forfremmelsen alene
for skulderklappets skyld.
Vi holder igen, selvom vi har lyst til at give los.

Vi kender det alle sammen - det gør du sikkert også,..

Men hvorfor forholder det sig sådan?

Som børn bliver vi blandt andet født med ubetinget
accept, kærlighed og mod.

Det er helt naturlige tilstande, som vi kan finde inde i os
selv, men i takt med at vi bliver ældre, tvinges mange
af os ud af den tilstand.

Måske har du oplevet et skelsættende øjeblik i dit liv,
hvor du ikke følte dig ubetinget elsket, som den, du
var?

Det kan være i den tidlige barndom eller i voksenlivet.
Uanset hvornår det var, så er det et afgørende
vendepunkt.

Det er nemlig lige præcis i dette øjeblik, at vi begynder 



Jeg har det rigtige job
Kernefamilien smiler på Facebook
Bilen, der skriger succes, holder i min indkørsel

 at jagte lykken uden for os selv.

Når jeg ikke er god nok, som jeg er, så er jeg måske
god nok når:

Med andre ord:
Når vi støder på den følelse af, at 'nu er jeg ikke
længere god nok, bare fordi jeg er mig' så starter en
livslang kamp for, at vi aldrig skal stå i den situation
igen.

I stedet for at leve livet med udgangspunkt i
selvkærlighed, bliver vi drevet fremad af frygt for, at
andre ikke anerkender os.

Og så er det lige præcis, at du begynder at gøre ting,
som du egentlig ikke har lyst til.

F.eks. at sige ja til det arrangement den lørdag,
selvom du hellere ville lade alt sejle og bare læse en
god bog (bogen som du i øvrigt ikke har fået åbnet de
seneste måneder, fordi der altid lige er noget andet, du
burde gøre i stedet).

Men hvor fedt er det lige at leve hele livet i skyggen af,
hvad andre forventer af dig?



Tror du, at du om 20, 30 eller 40 år vil tænke tilbage og
rose dig selv for det?

Eller tror du, at du vil fortryde alle de ting, du ikke
gjorde, fordi andre måske ville løfte et øjenbryn eller
grine af dig?

Opgave: Stå ved dig selv i de næste 24 timer
 
I det næste døgn skal du følge dit hjerte.
Du skal sige nej, når det føles rigtigt.
Du skal sige ja, når du har lyst.

Lad al rod flyde, hvis du trænger til dig-tid.
Køb en færdigret i Føtex, hvis du ikke orker at lave
mad,
og tillad dig selv at flade ud og lave ingenting, hvis det
er det, du har brug for.

Har du det med at flade ud lidt for ofte?
Og er du træt af, at dit hjem sejler,
så er det nu, du skal tage fat.
Herre gud - 24 timer kan du godt klare.

Kort sagt skal du stoppe op og mærke efter, hvad der
er kort for dig. Hav modet til at sige ja og nej.
 
Men sig kun ja eller nej, fordi det føles rigtigt for DIG.
Lad være med at lade dine tanker, normer og
forestillinger bestemme over, hvad der er bedst for dig.



De næste 24 timer er dine.
Brug dem klogt.

Og sidder du lige nu og tænker:
"Jamen jeg skal jo på arbejde.."

Det er ingen undskyldning.
Tillad dig selv en arbejdsdag hvor du står ved dig selv.

Hvis nogle smider noget på dit bord, som du ikke orker,
eller som ikke er dit job, så sig: "Det skal jeg nok tage
mig af, når jeg har tid til det, for lige nu sidder jeg med
(...), og det har jeg brug for at få gjort færdig."

Alle respekterer en, der siger nej.
Alle drømmer om at være den, der står ved sig selv.
Du vil kun få mere overskud.
Når du har mere overskud, er du en drøm at være
sammen med.
(og du arbejder hurtigere og bedre)

Så kom ud af dit hoved og sig højt: "Det er okay, at jeg
lige har mig selv i fokus de næste 24 timer."

For det er det. Og du bliver kun en bedre mor, kæreste,
ven, kollega ... når du står ved dig selv.

Held og lykke,



G Ø R  E N  F O R S K E L  F O R
D I G  S E L V  O G  A N D R E

Bl iv  coach,  terapeut
el ler  psykoterapeut
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