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Dette er en utraditionel håndbog til dig, der ønsker at skabe 

et fantastisk rigt liv. Der, hvor din sjæl brænder, er også der, 

hvor din sande identitet ligger og venter på at blive foldet ud. 

Jo mere du gør det, du brænder for, jo mere glæde, energi og 

overskud skaber du i dit liv. Bogen giver konkrete metoder 

til, hvordan du kan skabe noget helt nyt i dit liv, fx skabe dit 

drømmejob eller starte din egen virksomhed.  

er opbygget omkring seks spørgsmål 
– symboliseret ved De 6 sten – til afklaring 

af personlige ressourcer, ønsker og drømme: 
• Hvem er du? • Hvad kan du? • Hvad vil du? • Hvor meget vil du det? 
• Hvordan gør du det? • Hvad får du ud af det? 

Ved hjælp af disse seks spørgsmål inviteres du ind i en verden, 
hvor du kan skabe lige, hvad du ønsker dig. Med historier, 

cases, øvelser og værktøjer viser Bare gør det!, 
hvordan du kan få ting til at ske – og leve et liv med 

glæde, succes, mening, kærlighed, harmoni og 
masser af energi.

Sidst i bogen fortæller seks mennesker om, hvor-
dan de skaber det, de virkelig ønsker: Jarl Friis-
Mikkelsen, Anne Skare Nielsen, Anders Dam, 
Rose Gad, Christian Stadil og Anna Mejlhede. 

Martabolette Stecher 

(f. 1968) er coach, projektudvikler, 
pilgrimsvandrer og meget mere. 
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Skab det du virkelig vil 
med de 6 Sten 

Hvad 
får du ud 
af det?

„På min første pilgrimsrejse mødte jeg 

en australier, der troede, at det, der kom 

af sig selv, også gik af selv. Problemet 

var bare, at der her var tale om vabler. 

Livet er ikke sådan indrettet, at tin-

gene bare flasker sig af sig selv. Jeg har 

mødt mange, der ønskede, at jeg kunne 

fortælle dem, hvilken vej de skulle gå. 

Det kan jeg ikke. Ansvaret ligger hos dig 

selv, for hvis du lægger ansvaret uden 

for dig selv, tillader du også, at det er 

andre, der bestemmer over dit liv og 

din skæbne.“ 

–  f r a  B a r e  g ø r  d e t ! 
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F o R o R d 7

Forord

 

 

Tanker om at leve
Hvis jeg skulle leve mit liv om ...

Jeg ville turde lave flere fejltagelser.

Jeg ville slappe af. Være mere smidig.

Jeg ville være mere enfoldig.

Jeg ville tage færre ting alvorligt.

Jeg ville tage flere chancer.

Jeg ville have flere oplevelser.

Jeg ville bestige flere bjerge og svømme over flere floder.

Jeg ville spise flere is og færre bønner.

Jeg ville måske have flere vanskeligheder, men færre indbildte.

Ser du, jeg er en af dem, der lever følsomt og sundt.

Time efter time, dag efter dag.

Åh, jeg har haft mine øjeblikke, og hvis jeg skulle leve om igen,  

ville jeg have flere af dem.

Faktisk ville jeg prøve på ikke at have noget andet.

Kun øjeblikke.

Det ene efter det andet, i stedet for at leve så mange år  

med tanker på morgendagen.

Jeg har været en af dem, som aldrig tager nogen steder hen uden  

et termometer, en varmedunk, en regnfrakke, og en faldskærm.

Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg rejse med mindre bagage.

Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg begynde at gå barfodet  

tidligt om foråret.

Og blive ved længere hen på efteråret.

Jeg ville danse mere.
Jeg ville unde mig selv flere karruselture.

Jeg ville plukke flere tusindfryd.

nadIne sTarr, 85 år
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F o R o R d8

Du har taget denne bog i hånden og er på vej ind i et univers, hvor 
alting kan ske – og hvor verden ligger for dine fødder fyldt med mulig-
heder, glæde og kærlighed. Sæt dig godt frem i stolen, som sad du og 
ventede på, at noget meget, meget stort var på vej ind i dit liv. Måske 
banker dit hjerte lidt hurtigere; som en dag, hvor du skal opleve noget 
meget vigtigt i dit liv. Som på en første date, en jobsamtale, en præsen-
tation for en større forsamling – eller en eksamen. Det kan også være, at 
du skal træffe en vigtig beslutning, der vil ændre dit liv for altid.
 Forestil dig, at noget magisk – endnu ukendt – om ganske kort tid 
træder ind i dit liv for at ændre det for altid. Du mærker sikkert allerede 
en kriblende fornemmelse i din mave. Du er spændt og kan næsten ikke 
vente på at se, hvad det er, der skal ske. Løft blikket og gør din bevidst-
hed stor. Hold ryggen rank og hovedet højt. Det gode er netop på vej ind 
i dit liv.
 Forestil dig, at alt det gode, der er på vej ind i dit liv lige nu, kom-
mer ganske let og af sig selv. Forestil dig, at dit liv er let – og at det er 
let for dig at skabe dig det liv, du virkelig drømmer om. Forestil dig en 
verden, hvor alt er muligt, og lige meget hvad du ønsker, der skal ske i 
dit liv, så er det allerede på vej til at ske. Alt det, du i din vildeste fantasi 
kan forestille dig, er allerede på vej ind i dit liv. Du mærker, at du fyldes 
med varme og glæde i kroppen – og er forventningsfuld og spændt. Det 
næste øjeblik er vigtigt. Det vil få afgørende betydning for din fremtid.
 Du har måske allerede tænkt tanken, hvad det er, du gerne vil have, 
der skal ske i dit liv – og hvad det er, du ønsker, der er på vej. Du ønsker 
dig måske et andet og bedre job, hvor du langt lettere kan give udtryk 
for dine kreative sider og kan få dig selv i spil med alle de kompeten-
cer, kvaliteter og egenskaber, du rummer. Det er et job, hvor du bliver 
respekteret og påskønnet for alt det, du er og gør. Du har nogle dejlige 
kolleger, som du trives med i dit job – og din chef har lige fra første dag 
I mødtes set, hvilket stof du er gjort af – og hvordan du bedst skal tak-
les. Jo mere tid der går, jo gladere bliver du for dit job. Hver morgen, når 
du vågner, kan du næsten ikke vente med at skulle på arbejde, fordi det 
både er spændende, sjovt og giver dig en masse glæde. Det er et fanta-
stisk job, du har. Et job der passer perfekt til dig.
 Du ønsker dig måske en kæreste, der elsker dig præcis, som du er – 
og som giver dig masser af rum til at folde dig ud, så dit hjerte bobler 
over af glæde og lykke. Det er sådan en kæreste, som du blot kan være 
dig selv sammen med – og som respekterer og værdsætter dig. I elsker at 
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F o R o R d 9

tilbringe tid sammen, selvom I også har mulighed for at gøre lige præcis 
det, I begge to ønsker jer allermest. I kan bruge timer på at fantasere om 
alle de fantastiske ting, I gerne vil opleve sammen. Om hvordan livet er 
det største, når man er to – og hvordan det er kærligheden, der er med 
til at give tilværelsen mening.
 Du ønsker måske at etablere din egen virksomhed, fordi du har en 
unik idé til, hvordan du kan dække et behov – eller være med til at 
skabe noget stort. Du ønsker måske at skabe en virksomhed, hvor du 
ser, at mennesker trives og er en del af din virksomhed, fordi de hver 
især bliver set lige præcis som det menneske, de er. Det glæder dig, at du 
kan være med til at skabe dette. Du ser, hvordan din virksomhed vokser 
i løbet af årene – og får succes med de ting, du sætter i værk sammen 
med kolleger, medarbejdere eller måske sammen med samarbejdspart-
nere. Og det glæder både dig, din familie og dine omgivelser.
 Du ønsker måske, at du bliver dygtig til et eller andet. Det kan være, 
at du altid har drømt om at være dygtig til at synge, male, skrive, 
strikke, sy, bowle, danse, spille teater, tennis, golf, fodbold, håndbold, 
badminton, klaver eller måske dyrke en japansk kampsport. Du har altid 
drømt om, at du er dygtig til lige netop denne ting – og du ser, hvordan 
dit liv folder sig ud, hvor du bliver dygtigere og dygtigere til lige netop 
dette. Du ser, hvordan dine øjne stråler – og du trækker på smilebåndet. 
Det er en fornøjelse og stor glæde at være dygtig til dette. Du kan også 
se, hvordan din familie og dine venner fryder sig over det, og det glæder 
dig, at du kan dele dette med dem.
 
Tænk på – hvis alt i hele verden er muligt, og der kun findes mulighe-
der. Muligheder som du kan rejse på opdagelse i, og som dit liv bliver 
større af. Et liv hvor du vokser som menneske. Det er lige nu, dit liv 
sker. Det er lige nu, at du kan forandre dit liv for altid. Måske sker det 
omkring det næste gadehjørne, at du pludselig støder ind i en person, 
der taber noget, som du samler op. Det gør, at du får øjenkontakt med 
denne person – og I hilser på hinanden. Du ved det ikke endnu, men 
det er den kæreste, du altid har drømt om at møde. Det kan også være, 
at du falder i snak med denne person – og du pludselig står på gaden og 
fortæller denne person om din store idé om at etablere en virksomhed, 
du altid har drømt om. Og denne person fortæller dig så, at vedkom-
mende vil hjælpe dig – og tror på dig. Du føler dig helt fantastisk heldig, 
og glæder dig allerede til at komme i gang. Det kan også være, at du 
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fortæller denne person, hvad du brænder for – og hvad det er, du i virke-
ligheden gerne vil arbejde med. Og tænk dig, hvis denne person netop 
er på udkig efter en medarbejder som dig. Tænk hvis vedkommende 
spørger dig, om du har lyst til at tale mere om et muligt job – og at du 
naturligvis kan få det lige præcis sådan, som du gerne vil have det. Det 
kan også være, at du fortæller denne person, hvad du altid har ønsket 
at være dygtig til. Der sker nu noget meget magisk, fordi det viser sig, 
at vedkommende netop er professionel inden for det felt, og tilbyder at 
hjælpe dig med at blive dygtig til det, du altid har drømt om.
 Alt det, der er skabt lige nu, har du skabt i din egen bevidsthed. Du 
har læst linjerne, og det har vist dig en masse billeder – og måske endnu 
flere billeder, ord og tanker end dem, du har læst dig til. Det hele sker 
oppe i din bevidsthed, og de billeder du har skabt her, har du selv skabt. 
Jeg har kun været katalysator for at danne positive billeder af det, du 
gerne vil have, der kommer til at ske i dit liv, og som du drømmer om og 
brænder for. Det er dig, der er skaberen af dit liv. Det, du forestiller dig, 
er også det, der rent faktisk kommer til at ske. Alt ligger i din egen kraft 
til at skabe dig det liv, du ønsker dig allermest. Hemmeligheden er loven 
om årsag og virkning. Det, du sender ud, får du tilbage igen. Derfor er 
det utroligt vigtigt, hvad du sender ud, og det hele begynder hos dig selv 
i tankerne. Du er den største skaber i dit liv. Jeg vil invitere dig ind i en 
verden, hvor du kan skabe lige hvad du ønsker dig, fordi du er styret af 
din indre kraft om at gøre det. Rigtig god fornøjelse.

MARTABOLETTE STECHER, OKTOBER 2oo7
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M i n  h i s t o R i e 11

Min historie!
Mit 2oo1 begynder som endnu et langt, sejt og uigennemskueligt år at 
komme igennem. Jeg er ansat som konsulent i et konsulentfirma, hvor 
jeg lige siden min ansættelse to år tidligere har været utrolig ked af at 
være. Ikke bare ked af det – men i perioder virkelig deprimeret. Alle 
er sikre på, at der er noget galt med mig, at jeg bare er besværlig, at jeg 
skal lære at passe ind og acceptere, at der er andre mennesker i ver-
den end mig, osv. Der er intet, der synes rigtigt. Til sidst begynder jeg 
næsten at tro på alt det, folk siger til mig. Mit liv er et kaos, og jeg ved 
næsten ikke længere, hvem jeg selv er. Vil det være rigtigt af mig blot at 
droppe mit job, fordi jeg ikke kan trives der? Eller skal jeg tage kampen 
op og blive i nogle omgivelser og blandt nogle mennesker, der ikke giver 
mig noget igen ud over modstand, problemer og den ene dårlige dag 
efter den anden?
 Jeg vil gerne udvikle mig og hører om et udviklingsforløb, „Stifinder“, 
der virkelig rykker. I virksomheden får vi nogle penge til at uddanne os 
for, men min chef vil ikke betale forløbet. Jeg spørger, om jeg så kan få 
fri til det. Det kan jeg heller ikke, så jeg bruger nogle feriedage og beta-
ler selv de 2o.ooo kroner, forløbet koster. Dette forløb kommer for alvor 
til at ændre mit liv. Jeg kommer i et team sammen med mennesker, der 
synes, jeg er fantastisk – og jeg får coaches, der synes det samme. Det 
vækker min tro på, at jeg også kan noget. Men det er kun 4 dage.
 Tilbage på jobbet er chefen igen efter mig. Jeg sidder som ansvarlig 
for et projekt, og har brugt det meste af weekenden på at lave en game-
plan over projektet med visuelle plancher og skitser til, hvordan vi kan 
gennemføre det mest effektivt og på den sjoveste måde for alle os, der 
er involveret i projektet. Han er ildrød i ansigtet og hidser sig op over, 
at jeg kunne finde på at klistre det op på væggen. Beder mig fjerne det 
med det samme med indvendinger om, at sådan gør vi ikke i den her 
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M i n  h i s t o R i e12

virksomhed. Jeg har brugt mere end tyve timer på projektet – og nu er 
det hele spildt! Jeg har lyst til at råbe op og fortælle ham, at han er et 
fjols – og da slet ikke forstår, hvordan man motiverer sine medarbejdere 
til at yde en indsats. Men han er gået med al sin vrede, og jeg sidder 
tilbage mellem de andre kolleger fortvivlet og ked af det.
 Sådan fortsætter det, og det bliver bare værre og værre. Jeg ringer til 
en god ven, der spørger mig, hvor længe jeg vil blive ved med at have 
det sådan. Det går op for mig, at jeg selv bestemmer over mit liv. Der er 
kun mig, der bestemmer, hvordan jeg vil leve mit liv. Jeg kan bestemme, 
om jeg vil leve med mennesker, der synes, jeg er forkert – eller om jeg 
vil leve med mennesker, der synes, jeg er o.k. Det er mig, der bestem-
mer.
 En søndag i marts måned ringer jeg til min chef og fortæller ham, at 
jeg siger op. Han lyder fortumlet og ved slet ikke, hvad han skal sige. 
Jeg spørger, om jeg kan få en fyreseddel, så jeg ikke får karantæne fra 
fagforeningen. Det kan jeg ikke. Den sidste arbejdsdag forlader jeg 
virksomheden med en kæmpe lettelse i hjertet og en følelse af for første 
gang i lang tid at være et frit menneske. Jeg løfter hovedet og ranker 
ryggen, mens jeg spadserer ud til bilen og kører derfra for altid. På 
vejen hjem tænker jeg på, hvad jeg dog skal leve af. I samme øjeblik bli-
ver jeg ringet op af en virksomhed, der har hørt om mig – og gerne vil 
have mig til at lave noget freelance arbejde for dem. Det vil jeg gerne. 
En veninde ringer også og inviterer mig med på en billig skiferie 1o 
dage i Frankrig. Og jeg beslutter mig for, at dette er første dag i resten 
af mit liv. Jeg vil gerne etablere mig som selvstændig – men jeg vil gøre 
det ordentligt. Jeg beslutter derfor, at jeg bliver nødt til at sælge stort set 
alt, hvad jeg ejer og pakke en lille rygsæk for at tage på pilgrimsrejse i 
Spanien.
 I september måned står jeg alene med min rygsæk pakket med 6 
kilo og på vej til at begive mig ud på et eventyr. En 84o kilometer lang 
pilgrimsrejse til Santiago de Compostella i det nordvestlige Spanien. Jeg 
rejser til St. Jean Pied de Port i Pyrenæerne og går den lange vej alene 
ud til verdens ende, „Finesterra“, ved Atlanterhavets kyst, hvor jeg bræn-
der alle de ting, jeg havde med i rygsækken, som en måde at tage afsted 
med mit gamle liv på. Her opstår det nye liv som Fugl Føniks af asken, 
og jeg har gået med vejen som målet. I løbet af fem uger, hvor jeg har 
mødt mennesker fra hele verden, er de første frø lagt til det koncept, jeg 
senere udvikler færdigt og begynder at arbejde ud fra. Det er konceptet 
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M i n  h i s t o R i e 13

om De 6 sten, som jeg i dag bruger i alle sammenhænge. Når jeg coa-
cher, udvikler koncepter, virksomheder, mennesker, etc.

Historien om de 6 sten

Da jeg gik min første pilgrimsrejse i efteråret 2oo1 til Santiago de Com-
postella i Spanien åbnedes konceptet om, hvordan vi kan få ting til at 
ske, mere og mere for mig. I godt en måned gik jeg alene og slap det 
gamle liv for at tage imod det nye – og her begyndte de første tanker 
for alvor at strømme til mig. Det var en magisk, indre rejse, hvor jeg fik 
indsigter om, hvad det egentlig er, livet går ud på – og hvad vi kan gøre 
for at få de ting, vi ønsker os, til at ske.
 Inden pilgrimsrejsen var jeg allerede i det små begyndt at løse opga-
ver som selvstændig. Jeg kontaktede en god ven, der var professionel 
fotograf for at høre, om han ville hjælpe med at tage fotos til mine 
visitkort. Jeg havde givet ham sparring til at træffe beslutningen om at 
opgive sit liv i Danmark – og et job med unge mennesker og en gård i 
det sydlige Sjælland – og forfølge sin drøm om at bygge en farm i Tan-
zania. Alt var planlagt – og afrejsedagen fastlagt. Han ville gerne tage 
fotos til mine visitkort. Igennem de år, hvor jeg har rejst og været på 
tur, har jeg altid samlet på sten. Det er en fascination af stenene, og den 
historie de bærer med sig. Således havde jeg fundet og valgt 6 sten ud, 
som jeg havde sat oven på hinanden. 6 sten der var samlet seks forskel-
lige steder i verden. Disse sten dannede tilsammen min varde – et sym-
bol på noget oprindeligt, æstetisk og naturligt. Værdier der er vigtige 
i mit liv. Men at de havde en dybere mening, havde jeg ikke set på det 
tidspunkt. Det udviklede sig i takt med, at jeg selv turde åbne op over-
for, hvad der betød noget i mit liv. I det øjeblik, hvor jeg holdt op med at 
lade mig styre af, hvad andre mennesker forventede, gav jeg slip på alt 
det, der havde holdt mig fast i mange år – meget dårlige jobs, venska-
ber, tidligere kolleger og samarbejdspartnere samt omgivelser, der ikke 
nærede mig.
 Min fotografven og jeg kørte ud i skoven ved Fussingø sø mellem 
Randers og Viborg, hvor vi placerede de 6 sten oven på hinanden. De 6 
sten, der efterhånden havde stået i min stue i flere år, uden at jeg havde 
taget nærmere stilling til dem. Dengang vidste jeg ikke, at en sådan 
stenopstilling hed en varde – og blev brugt som en måde at vise vej på. 
Jeg havde ganske intuitivt valgt det som symbol på min virksomhed – 
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M i n  h i s t o R i e14

og stolet på, at hvis jeg skulle etablere mig som selvstændig, måtte jeg jo 
selv finde ud af, hvordan jeg ville gøre det. Den vigtigste kilde, tænkte 
jeg, er jo mig selv. Hvem ellers skulle kunne vide, hvilken måde jeg skal 
gøre det på?

På pilgrimsrejse i spanien

På rejsen til Spanien var luften tyk af dårlig stemning som i en krigs-
zone. Det var den 12. september 2oo1, og ned igennem Europa mødte 
jeg mange amerikanere, der var strandet og ikke kunne komme hjem. 
Oprindelig skulle jeg have været af sted sammen med en veninde, 
simpelthen fordi jeg ikke turde tage af sted alene, men et par uger inden 
kunne jeg mærke, at der var en stemme inden i mig, der blev ved med 
at sige: „Du skal tage af sted alene“. Det endte med, at jeg lyttede til 
denne stemme og fik det arrangeret således, at jeg tog af sted før tiden.
 I Toulouse, i det sydlige Frankrig, skulle jeg overnatte, før jeg næste 
morgen kunne tage toget videre til St. Jean Pied de Port, hvor min 
pilgrimsrejse begyndte. Derfor gik jeg ud og spiste om aftenen. Alene 
– naturligvis. Jeg fandt en restaurant i centrum og gik ind og fandt et 
bord. Bordene stod ret tæt, og jeg bestilte min tre retters menu. Kort 
efter kom der et selskab og satte sig til venstre for mig. De var omkring 
8-1o personer – alle amerikanere – og talte ret højlydt. Jeg hilste på 
dem – og i løbet af ganske kort tid havde jeg fået historien om, hvordan 
de havde været i Toulouse og købe en Airbus og skulle tilbage til USA 
den efterfølgende dag. Kaptajnen spurgte mig, om de måtte ændre min 
skæbne. Det vidste jeg virkelig ikke lige. De tilbød mig, at jeg kunne 
komme med flyveren næste dag til Amerika – og så ville de hjælpe mig 
med at få et green card. Det lød fristende, for hvad kunne der ikke ske, 
hvis jeg valgte den vej – men min vej var en anden, og jeg afslog ven-
ligt. Et øjeblik senere kom der et par, som satte sig ved min højre side. 
De var også amerikanere. Dem hilste jeg også på, og et øjeblik senere 
havde jeg fået deres historie. Det var et amerikansk ægtepar i 5o’erne, 
der havde været på ferie i Europa. Nu var de strandet her på grund af 
terrorangrebene på World Trade Center – og kunne ikke komme hjem 
til deres børn. De var fortvivlede. Jeg fortalte dem, at jeg måske kunne 
hjælpe dem. Et øjeblik senere havde jeg fortalt om deres situation til 
amerikanerne på min venstre side, og dialogen gik nu tværs over mit 
bord. Min one-way ticket for én blev hurtigt ændret til en billet hjem til 
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det amerikanske ægtepar. Og således opstod alting nærmest af sig selv 
på en rejse, jeg endnu ikke vidste, hvad ville indebære. På den 84o km 
lange strækning fra St. Jean Pied de Port i Frankrig til Santiago de Com-
postella i det vestlige Spanien og videre ud til Finesterra, var det som 
om, der blev sørget for mig hele vejen. Det var som at vandre gennem 
mit eget liv, hvor Pyrenæerne var barndommen – og jeg til sidst mødte 
alderdommen ude ved verdens ende. Derude åbnede muslingeskallen på 
stranden sig, og jeg blev vidne til mit nye liv, der genopstod i asken.
 Min pilgrimsrejse blev for alvor begyndelsen på en aktivering af 
mine egne, indre ressourcer, hvor jeg fandt tilbage til, at jeg har kilden i 
mig selv til at skabe mig det liv, jeg drømmer om og brænder for. Det liv 
min sjæl ønsker, jeg skal leve. De indsigter og den viden, jeg har fået på 
min vej, vil jeg gerne dele med dig. Buen camino!1
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1 
Principper bag at få ting til at ske

Kærlighed er, når du har glemt hvem du selv er, og hvad du plejer at 

gøre, fordi dit hjerte smelter og du opgiver kontrollen og giver slip på den 

smerte, der aldrig nogensinde har været – men som du har troet på, fordi 

du var bange for at blive kysset af våde læber og en fugtig mund, der slik-

ker kærligheden i sig som et overdådigt måltid, der forbinder hjerterne og 

fletter dem ind i hinanden til det, som altid har været meningen. Moralen 

er, at du aldrig kan holde iskrystaller, der smelter i dit hjerte. Du kan ikke 

styre en flod i, hvilken vej den skal flyde, fordi floden flyder i den retning 

som den har besluttet sig for.

Det er min overbevisning, at alle mennesker brænder for noget. Det 
handler om at antænde det glødende kul indeni – og frigøre energi til at 
gå efter det, du brænder for. Hvis du gerne vil antænde din flamme – og 
gøre det, du brænder for, er livet fyldt med muligheder for, hvordan du 
gør dette.
I mit arbejde har jeg fokus på, hvordan jeg kan være katalysator for, at 
mennesker finder ud af, hvad de brænder for på en måde, der får dem 
til at gå efter det. Jeg arbejder ud fra et mindset og nogle præmisser for, 
hvordan jeg kan bidrage til, at dem, jeg samarbejder med, opnår det, de 
ønsker og sætter sig som mål.
 Dette mindset er en indstilling og holdning til, hvordan du iagttager 
verden. Den verden, vi ser, viser kun, hvor vi har været henne, hvor vi 
er lige nu – og hvor vi er på vej hen. Det, du ser, er en del af dig selv, for 
ellers ville du slet ikke kunne få øje på det. Men du kan arbejde med, 
hvordan du ser verden ved at være bevidst om, hvordan du ser den i dag 
– og hvordan du ønsker at se verden.
 Jeg arbejder ud fra nedenstående mindset, når jeg coacher folk, arbej-
der som mentor for en direktør eller bestyrelse eller som konsulent og 
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idéudvikler arbejder med at få ting til at ske i forskellige sammenhænge. 
Dette mindset kan du også arbejde med – og måske gør du det allerede. 
Når du arbejder med dette mindset, vil du åbne op for det universelle i 
dig. Det er det sted, hvor du har mulighed for at skabe store forandrin-
ger og skabe dig netop det liv, du drømmer om og brænder for. Dette 
mindset består af seks præmisser, der er mit fundament at arbejde 
ud fra. Det er præmisser, der tager afsæt i processen som målet for at 
komme derhen, hvor du gerne vil. Det betyder også, at vejen er målet, og 
det er på vejen, du gennemlever de processer, der får dig hen til målet. 
Disse seks præmisser er ikke nogen, der pludselig er kommet til mig. De 
er opstået i min egen undren over, hvad det er, der gør, at ting sker, som 
de nu gør. Man kunne sikkert arbejde med mange flere præmisser – 
men det er disse seks, der giver mening i mit arbejde.

Præmisser i mit arbejde for at få ting til at ske:

Jeg ved ingenting.1. 
Jeg tror, alt er muligt.2. 
Jeg er ikke bange for noget som helst.3. 
Jeg er åben, til stede og nærværende.4. 
Jeg lytter og stiller spørgsmål.5. 
Jeg er der, hvor energien er.6. 

Præmis nr. 1: Jeg ved ingenting
Hvis du vil skabe noget nyt i dit liv, er det en god forudsætning, at du 
ingenting ved, for så har du ingen meninger, billeder og forestillinger 
om, hvordan ting skal være. Mange af os er opdraget til at vurdere, hvad 
der er rigtigt, og hvad der er forkert – men dybest set ved vi ingenting. 
Vi har blot lært, at der er noget, der virker mere rigtigt end noget andet. 
Hvorfor det lige er sådan, undrer vi os sjældent over.
 Hvis du sætter dig selv i en situation og nogle omgivelser, hvor du 
ikke har været før fx en rejse til udlandet eller et arrangement med helt 
nye mennesker – måske endda fra andre kulturer – har du med sik-
kerhed ikke et fuldstændigt fast billede af, hvordan tingene skal være. 
Måske ved du heller ikke, hvordan du skal opføre dig – eller hvad du 
skal sige og gøre. Jeg tror, det er utroligt sundt at sætte sig selv i sådan 
en position, fordi det gør, at du åbner op overfor at se verden med helt 
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nye øjne. Hvis du vil have nye løsninger og resultater, må du gøre noget 
helt andet, end du plejer. Derfor er det altid en god præmis ikke at vide 
noget. Du kan sikkert huske en, flere eller måske mange situationer i dit 
liv, hvor der skete noget, som gjorde, at du handlede anderledes.

eksempel:
Jeg havde et sparringsforløb med en arkitekt, der var ansat på en større 

tegnestue. Han var relativt nyuddannet og ikke specielt glad for at være 

ansat i den pågældende virksomhed. Nu havde han jo uddannet sig til 

arkitekt, og derfor var det selvfølgelig også vigtigt, at han begyndte at 

arbejde som sådan – men glad var han ikke. Vi talte om, hvad der virke-

lig interesserede ham – og han fortalte, at han var meget interesseret i 

at arbejde med konceptudvikling, men han havde kun erfaring hermed 

fra studiejobs. Vi arbejdede målrettet på, hvordan han kunne komme ind 

i konsulentbranchen – og hvad der skulle til. Han arbejdede bl.a. med 

forudsætningen om ikke at vide noget, fordi han egentlig ikke troede, det 

var muligt at komme til at arbejde med det, han brændte for. Endelig kom 

han i praktik som konsulent. I dag er han ansat i en mellemlederstilling i 

et større konsulentfirma.

Præmis nr. 2: Jeg tror alt er muligt
Hvis alt er muligt, kan du skabe alt det, du overhovedet kan forestille 
dig – blot du kan forestille dig det. Du kan se „muligheder“ som situatio-
ner, der giver dig næring til at forfølge det, du brænder for og drømmer 
om. Alt er muligt for den, der er villig til at gå efter det. Det kan godt 
være, at du skal arbejde for det – og at tingene måske ikke helt udvikler 
sig således, som du havde forventet. Men alt er muligt, hvis du tror på 
det. Det er min overbevisning, at livet er således indrettet, at det vi går 
ud i verden med, også er det, vi får til at ske. Hvis du tror, at du sagtens 
kan klare fx en ny opgave, selvom du måske ikke har prøvet den før, 
siger du også ja til, at det er muligt at gøre. Det er som en metode til at 
give det ubevidste i dig, en accept af, at du godt kan gøre det, du bræn-
der for. Det betyder, at når du er åben og positiv – og netop tager imod 
en udfordring ved at „sige ja“, så begynder tingene rent faktisk også at 
ske for dig.
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eksempel:
I mit liv har jeg oplevet utallige situationer, hvor jeg har sat mig selv på 

en opgave – og hvor andre mennesker har sagt: „Jamen, det er da umuligt 

– det kan du ikke?“. Spørgsmålet er, hvor de har fået deres viden om det. 

Ikke fra mig i hvert fald – for det er kun meget få gange, det ikke er lykke-

des for mig at gennemføre noget, når jeg har sat mig et mål. Da jeg i 2oo1 

traf beslutningen om at etablere selvstændig virksomhed, var der rigtig 

mange, der sagde til mig: „Jamen, det kan du da ikke,“ – men jeg gjorde 

det på trods af, at det for andre ikke så ud til at være muligt. Det er lidt 

som humlebien, der flyver, selvom den ikke kan. Den gør det bare.

Præmis nr. 3: Jeg er ikke bange for noget som helst
Det er min oplevelse, at vi som mennesker ofte ikke får vores drømme 
levet ud, fordi vi er bange. Derfor er det vigtigt ikke at være bange for 
noget. Hvis du siger til dig selv: „Jeg er ikke bange for noget som helst“, 
er der jo i princippet heller ikke noget at være bange for. Vi er oftest 
bange for det, vi ikke kender eller har prøvet før. Når vi ikke er bange for 
noget, er der intet, der forhindrer os i at gøre det, vi gerne vil. Og det, der 
gør os bange, findes kun inden i os selv. Derfor begynder det hele hos os 
selv. Når jeg fx coacher folk, er det min forudsætning at indtage indstil-
lingen „intet kan skræmme mig“, hvad end jeg skulle finde på at gøre og 
sige, mens jeg fx har et møde med den pågældende. At kunne handle ud 
fra en intuitiv indskydelse er afgørende for at kunne tænde din gnist.

eksempel:
Som sparringspartner for en lang række mennesker har jeg hørt mange 

sige: „Jamen, det tør jeg ikke“. Hertil har jeg så ofte svaret: „Hvad er det, 

du er bange for?“. Svaret på dette spørgsmål kan være mangesidet – men 

når man kommer ind til kernen af det, viser det sig ofte, at der jo i vir-

keligheden ikke er så meget at være bange for. Når jeg ikke er bange for 

noget som helst, betyder det også, at jeg som coach ikke er bange for at 

stille spørgsmål til folk, der går tæt på, for måske ligger der netop i dette 

spørgsmål åbningen til, at vedkommende kommer videre. Jeg er heller ikke 

bange for at følge mine indskydelser og forfølge en flygtig idé eller tanke. 

Derfor bruger jeg denne præmis til at turde følge min intuition og mine 

indskydelser og det, der falder mig ind, selvom det måske kan virke mær-

keligt og uden sammenhæng i situationen.
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Præmis nr. 4: Jeg er åben, til stede og nærværende
Hvis du vil være med til at skabe forandringer i dit liv, kræver det, at du 
er åben, til stede og nærværende. Åbenhed handler om at forholde sig 
åbent til enhver situation. Du kan ikke skabe forandringer og føre dine 
drømme ud i livet, medmindre du er åben. Hvis du holder fast i det, du 
kender, vil du ikke levne plads til det nye.
 Tilstedeværelse hænger sammen med det at være nærværende. Hvis 
du mentalt er alle mulige andre steder end det sted, hvor du fysisk er 
lige nu, er det vanskeligt for dig at være nærværende. Når du er nærvæ-
rende, er du i stand til at registrere, hvad der sker både med dig selv og 
din samtalepartner – og så kan du også reagere på det.

eksempel:
En medarbejder i en organisation havde problemer i sit job, fordi hun ikke 

kunne indordne sig under chefens måde „at gøre tingene på“. Hun kunne 

ikke forstå, hvad der var galt med hende – og derfor henvendte hun sig 

til mig som coach om situationen. Hun fortalte, at chefen aldrig var rigtig 

til stede – og at han ikke var åben overfor at høre de forslag, som med-

arbejderne kom med. Men hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre ved det. 

Jeg spurgte hende, hvad hun havde brug for: „Jeg har brug for at fortælle 

ham, hvad det gør ved mig, når han ikke er åben, til stede og nærvæ-

rende,“ svarede hun. „Hvornår gør du så det?“, spurgte jeg. „I morgen“, 

lød det. Og det var netop, hvad hun gjorde. Chefen tog faktisk pænt imod 

det, fordi det var første gang i lang tid, at der var nogen, der havde været 

ærlig over for ham. Det har sidenhen ændret deres relation, så medarbej-

deren altid giver klart udtryk for, hvor hun er – og hvordan hun oplever 

sine omgivelser.

Præmis nr. 5: Jeg lytter og stiller spørgsmål
Det er min erfaring, at du kan opnå selvindsigt bl.a. ved at lytte og stille 
spørgsmål. De gode spørgsmål kan være med til at åbne op overfor de 
svar, der giver dig indsigt i, hvem du er – og hvad der virkelig betyder 
noget for dig. Et spørgsmål rummer altid mindst ét svar. Spørgsmål har 
den funktion, at de er med til at åbne et emne eller et område op, så det 
er muligt at se det fra flere og måske mere nuancerede vinkler. At stille 
et spørgsmål er som at begive sig ud på en lang rejse, hvor du ikke ved, 
hvor du havner. Det er en rejse ud på ukendt territorium, hvis du vel at 
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mærke er åben overfor at tage imod, hvad der kommer. Aktiv lytning 
handler om at forsøge at forstå, hvad det er din samtalepartner har på 
hjerte – og hvad der reelt rører sig.

eksempel:
En kvinde var rigtig godt gal på sin mand, fordi han aldrig sørgede for at 

gøre alt det, som hun forventede eller ønskede af ham. Når de kom hjem 

fra arbejde, ønskede hun bare, at han begyndte at hjælpe til med alt det 

huslige arbejde, mens han ofte satte sig i stolen og læste avisen, tændte 

for tv eller gik ud på værkstedet – og han sagde aldrig noget. Det resul-

terede ofte i, at hun brugte en masse energi på at skælde ud over alt det, 

han ikke gjorde. En dag spurgte en god ven hende, om hun havde spurgt 

ham, hvad han reelt havde lyst til at lave – eller hvordan han havde det. 

Hun havde ikke spurgt ham om det – men hun var villig til at prøve. Der 

skete det, at han pludselig åbnede op og fortalte, hvordan han i virkelig-

heden havde det. Han ville gerne hjælpe til med de huslige opgaver, men 

han brød sig ikke om, at hun skulle være den, der bestemte alting. Derfor 

gik han ofte. Da de fik talt om det, blev de enige om, hvordan de fremover 

skulle gribe det an – og situationen blev herved løst.

Præmis nr. 6: Jeg er der, hvor energien er
En afgørende præmis i mit liv er at være der, hvor energien er. At være 
der, hvor energien er, betyder, at du ikke ønsker at være andre steder, 
end der hvor du er. Der, hvor energien er, er det min erfaring, at det 
sande livsindhold er. Hvis du mærker efter, vil du altid kunne mærke, 
hvor du har din opmærksomhed – og hvad der fylder dig lige nu. I mit 
arbejde som coach er det min oplevelse, at jo mere, du kan være der, 
hvor din energi er, jo tættere er du på at opnå det, du drømmer om og 
brænder for. Og omvendt: Hvis du ikke føler, du flytter dig i den retning, 
du ønsker, er det måske fordi, du ikke er der, hvor energien er.

eksempel:
En kvinde ville gerne skabe forandringer i sit liv. Hun var utilfreds med sit 

liv – og træt af sit dødssyge kontorarbejde på halv tid på et reklamebu-

reau, træt af at det altid var hende, der skulle tage sig af børnene, træt af 

sit parforhold, – ja, nærmest træt af alle forhold i sit liv. Hun havde over-

vejet, om hun skulle gå i gang med en ny uddannelse – eller om hun skulle 
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lave et brancheskift, skifte manden ud eller gøre noget helt fjerde. Derfor 

tog hun kontakt til mig og præsenterede situationen for mig. Jeg spurgte 

hende, hvor hendes energi var lige nu, og hun fortalte, at hun egentlig 

havde mest lyst til at få ryddet op i alle sine ting, fikset huset op og forny 

nogle af rummene – men at hun stod i en situation, hvor hun virkelig 

havde brug for at tage ansvar for sit liv. Jeg spurgte igen, hvor hendes 

energi var, og kvinden vendte tilbage til det med at få ryddet op. Jeg sva-

rede: „Så gå da i gang med at rydde op!“. Det gjorde hun, og det resulte-

rede i, at hun fandt frem til, at hendes energi faktisk altid havde været på 

det med at indrette, designe rum, bygge om, osv. Hun begyndte at under-

søge mulighederne for at uddanne sig som indretningsarkitekt – og nogle 

år senere var hun færdiguddannet. Der er intet i hendes liv, som hun er 

utilfreds med længere, fordi hun fandt ud af, hvor hendes energi var.

Principper for at få ting til at ske

Der eksisterer nogle principper for, hvordan du kan få ting til at ske i 
dit liv – og opnå det liv, du drømmer allermest om. Disse principper 
er kollektive, universelle principper, som alle mennesker kan arbejde 
med. Det er principper, jeg har fundet frem til i mit arbejde og udviklet 
løbende – og som jeg bruger for at styrke de ting, jeg gerne vil have 
til at ske. Principperne er med til at gøre verden større og udvide den 
dagligdagsbevidsthed, som vi alle tager udgangspunkt i. Du skal flytte 
dit perspektiv fra at se verden som en myretue til at tage på rejse ud i 
det ydre rum. Forestil dig, at du ligger på den udvendige side af atmo-
sfæren og kigger ned. Du har stukket en finger ind i atmosfæren, så du 
har skabt dig et hul, du kan kigge igennem og få et billede af, hvordan 
jorden ser ud oppe fra. Du skaber dig et overblik og kan se, at alting 
hænger sammen. Der er en direkte sammenhæng mellem dit liv og alle 
andre menneskers liv. Mellem hvad der sker et sted i verden, og hvad 
der sker et andet sted i verden.
 Dette perspektiv og de hertil knyttede principper giver en følelse af at 
høre til – og en umiddelbar kærlig forståelse af alle mennesker og livets 
forhold. Livet vil os det godt. Livet er fyldt med gode ting til os. Livet 
kommer os hele tiden i møde.
 Hvis du bruger principperne, jeg her vil beskrive, i dit liv, giver du 
dig selv de største muligheder for at få ting til at ske i dit liv – de ting, 
du brænder for – eller måske endnu ikke i din vildeste fantasi kan 
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forestille dig kan ske. Det er principper, som du kan bruge på forskel-
lig vis. Hvis det fx er første gang, du har været i berøring med dem, 
så skriv dem ned på en seddel – og hæng den op på køkkenlågen eller 
indersiden af toiletdøren. Så bliver du hver dag mindet om dem. Det 
har en selvforstærkende virkning på dit sind, der langsomt begynder at 
optage ordene, uden at du nødvendigvis behøver at gøre så meget andet 
end at gøre dem synlige for dig selv. Det kan også være, at du allerede 
har arbejdet med nogle af principperne – eller der er nogle, der særligt 
appellerer til dig. Så skriv hvert af disse principper ned på en lille sed-
del og stop den i lommen. Så bliver du mindet om dem, når du lige skal 
have noget i lommen. Du kan også lægge sedlerne under hovedpuden 
eller klistre dem fast på indersiden af bildøren.

Principperne omfatter følgende:
Du har en kilde i dig selv.1. 
Du er født som et kreativt og skabende menneske.2. 
Du er et produkt af det, du tænker.3. 
Du er fri og har et valg.4. 
Alt det, du fokuserer på, er det, der vokser.5. 
Du er en del af helheden.6. 
Du er selvstændig.7. 
Du er modtager og giver på samme tid.8. 
Du er ansvarlig.9. 
 Du er unik.10. 

Princip nr. 1: du har en kilde i dig selv
Alle mennesker har kilden i sig selv. Kilden udspringer altid i sig selv – 
og kommer altid tilbage til sig selv. Forestil dig et vandløb. Det udsprin-
ger der, hvor det har sin begyndelse – og det vil altid vende tilbage til 
sig selv. Det betyder, at du selv har kilden i dig til at gøre det, du har lyst 
til. Kilden findes aldrig uden for dig selv. Derfor skal du søge indad. Den 
norske forfatter Dag Hammarskjöld skrev engang, at den længste rejse 
er rejsen indad. Når du begynder at tage hånd om det, du ønsker skal 
ske i dit eget liv, så vil du opdage, at du selv har og er kilden. Mange 
mennesker tror, at det kun er andre, der kan opnå succes – og at de ikke 
selv er i stand til det. Det er fordi, deres fokus er på noget uden for dem 
selv. Det kan være hårdt arbejde at trække energien tilbage og finde sin 
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egen kilde, men det er hele umagen værd, fordi det er her dine evner til 
at skabe dit liv ligger.
 Hvis du fx tror, at det kun er alle mulige andre, der har evnerne til 
at skabe succes i deres liv – og du ikke ved, hvad du skal stille op med 
dig selv, skal du arbejde med princippet om, at alle har kilden i sig selv. 
Idéen er, at du ikke behøver søge uden for dig selv for at finde styrke, 
kraft, energi, etc. Du har det hele inden i dig selv. En måde at gøre det 
på er bl.a. ved at være stille – og ikke rette din energi udadtil men søge 
indad.

Princip nr. 2: du er født som et kreativt og skabende menneske
Alle mennesker er født som kreative og skabende mennesker. Det bety-
der, at alle er født med evnen til at skabe alt det, de ønsker i deres liv. 
Dybest set er der intet uden for dig, der kan skabe dit liv. Der er kun dig. 
Det vil også sige, at når du skaber noget, er du aktiv, og så bruger du 
energi fra dit indre, som giver næring til, at du kan føde nye tanker, der 
kan blive til idéer som igen kan manifestere sig i det fysiske liv.
 Hvis du gerne vil skabe noget i dit liv men ikke tror, du har evnen til 
det, vil det være godt for dig at arbejde med princippet om, at vi alle er 
født som kreative og skabende mennesker. Du kan i princippet skabe alt 
det, du vil. Når mennesker fx bliver udsat for meget ekstreme forhold, 
hvor de skal klare sig – måske alene – vil de ofte i høj grad aktivere 
deres kreative, skabende kraft, fordi de netop kun har sig selv til at gøre 
det.

Princip nr. 3: du er et produkt af det, du tænker
Buddha sagde for omkring 25oo år siden, at alt det vi er, har vi allerede 
tænkt. Denne sætning indebærer, at uanset hvad der er i dit liv, har du 
selv skabt det. Det er fordi, du skal have tænkt tanken selv, for at det 
kan blive virkeligt og manifestere sig. Det kan være, at der ikke er tids-
mæssig overensstemmelse mellem det, du har tænkt, og hvornår det 
indtræffer i dit liv – men livet er således indrettet, at det, du har tænkt, 
kan komme til at ske.
 Dette princip kan for mange mennesker være lidt hårdt at skulle 
sluge, fordi de ikke vil identificeres med, at de har skabt fx frustration, 
ulykke, dårlige relationer, etc. i deres liv. Jeg havde en ven, der var så 

32947_bare goer det.indd   24 21-10-2007   17:44:02



P R i n c i P P e R  b a g  a t  F å  t i n g  t i l  a t  s k e 25

træt af sit job, at han hver dag over en lang periode gik og fortalte det 
til de folk, han mødte. En dag ringede chefen til ham og sagde, at han 
var fyret – og således havde han selv sendt tanker ud om, at han ikke 
ønskede at være ansat i jobbet længere, men han havde ikke taget 
ansvar for det, han følte. Det gjorde andre så for ham, og han følte med 
ét, at hans liv brast i grus – og mistede for en stund fodfæstet. Derfor 
skal du være meget varsom med, hvad du tænker – ikke mindst om 
andre, fordi dine tanker er som et energifelt, der sender vibrationer ud, 
som så igen vil sætte en bevægelse i gang, der på et eller andet tids-
punkt kommer tilbage til dig selv.

Princip nr. 4: du er fri og har et valg
Alle mennesker er frie – og netop derfor har de altid valget til at gøre, 
hvad de har lyst til. Der er kun én, der binder dig, hvis du føler dig bun-
det, og det er dig selv. Ønsker du at blive fri, må du træffe valget og gøre 
dig fri i din bevidsthed. Derfor er en af de største opgaver i vores liv at 
lytte til os selv. Hvis vi lytter til alle mulige andre, tænker vi ikke selv. 
Når vi tænker selv, lytter vi til os selv. Det er her, vi er frie mennesker og 
har truffet valget om at være det.
 Jeg møder mennesker der, hvor de er. Det betyder, at hvis fx en af de 
personer, jeg samarbejder med i et projekt, vælger at trække sig ud af 
vores samarbejde eller på anden vis vælger at gå en anden vej end den, 
vi måske allerede har aftalt, så er det mit udgangspunkt, at det er helt 
ok. Alle mennesker er nemlig frie mennesker, og de kan vælge at gøre 
præcis, som de ønsker. Det kan du også. Du kan leve dit liv præcis, som 
du ønsker det. Der er kun én, der bestemmer, og det er dig.
 Mange synes, at det er så vigtigt at overholde en aftale, når man først 
har lavet den. Spørgsmålet er, om vi som mennesker ønsker at holde 
livets naturlige bevægelse fast i en sådan grad, at det er vores ego eller 
intellekt, der bestemmer udviklingen – og ikke livet selv. Livet har så 
megen viden i sig selv. Hvis du fx iagttager dit eget liv, og ser på hvad 
der sker i det, vil du kunne få en meget stor viden om dig selv. Samtidig 
er det jo en balance, idet du sagtens kan sætte mål for, hvad det er, du 
gerne vil med dit liv. Det afgørende er, at du ikke fastholder, at det sker 
lige præcis på den måde, som du havde håbet eller ønsket det.
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Princip nr. 5: alt det, du fokuserer på, vokser
Alt det, vi som mennesker fokuserer på, er også det, der vokser. Det 
betyder, at hvis du fokuserer på alt det, der mangler, vil du se dette. 
Fokuserer du på alt det, der er, vil du se dette. Fyld et glas halvt op med 
vand og fortæl mig, hvad du ser: er glasset halvtømt eller halvfyldt? 
En kvinde var forfærdelig ked af sit liv, og udtrykte sine sorger til mig. 
Jeg lyttede blot, og da hun var færdig, spurgte jeg hende, hvad hun var 
rigtig glad for. Hun talte i timer.
 Hvis dit liv lige nu er fyldt med tristhed, sorg, afmagt, osv., kan du 
virkelig få noget ud af at arbejde med princip nr. 5. Dit fokus ligger 
på alt det, der ikke fungerer og virker i dit liv – mens du skal finde de 
modsatte følelser og begynde at arbejde med dem. Hvis du fx oplever en 
følelse af at være ked af det, så skal du begynde at styrke det modsatte 
– nemlig det at være glad. Du skal begynde at bekræfte dig selv i alt 
det, der gør dig glad. Jo oftere du gør det, jo stærkere virkning har det. I 
begyndelsen tænker du måske „jamen, det passer jo ikke – jeg er jo ikke 
glad“. Du skal bare lade som om. Det betyder naturligvis ikke, at du ikke 
skal eller kan tillade dig selv at være trist, ked af det, osv. – men du kan 
vælge, hvor længe du vil være det.

Princip nr. 6: du er en del af helheden
Vi er alle en del af en større helhed. Det vil sige, at vi ikke blot er 
enkeltindivider, men er forbundne. Ligesom enhver dråbe i havet er 
en selvstændig dråbe i sit eget univers – men den indgår også i et 
større hav som en del af helheden, hvor det større hav igen er en del 
af alverdens oceaner. Det betyder også, at lige meget hvad du gør eller 
foretager dig, vil det påvirke helheden. Livet er som et trådsystem eller 
netværk, hvor alting hænger sammen. Nogle gange kan det opleves 
som om, at mennesker oplever de samme ting eller bliver udsat for de 
samme typer af påvirkninger i en bestemt tidsperiode. Sådan en kollek-
tiv bølge er et udtryk for, at vi alle er en del af helheden. Nogle kalder 
dette for the butterfly effect, fordi en sommerfugl, der basker med 
vingerne i Australien, kan få et sandkorn til at ramme en sten, som så 
får noget andet til at bevæge sig – for til sidst at påvirke dig og dit liv, 
hvor du bor.

32947_bare goer det.indd   26 21-10-2007   17:44:02



P R i n c i P P e R  b a g  a t  F å  t i n g  t i l  a t  s k e 27

Princip nr. 7: alle er selvstændige
Vi er alle i stand til at tage vare på vores eget liv, fordi vi alle er selv-
stændige væsener. Når vi tror på og efterlever vores egen drift til at 
opretholde vores eget liv, er vi selvstændige.
 Det er min erfaring, at rigtig mange mennesker ikke ved, at de er 
selvstændige væsener. De hægter deres liv op på alt muligt andet eller 
på alle mulige andre – uden at tage stilling til deres eget liv. I virkelighe-
den kan du dybest set ikke bruge til noget som helst, hvad andre mener, 
tænker eller synes om dig. Det eneste du kan bruge til noget er, hvad du 
selv synes. Det vil styrke din evne til at opretholde dit eget liv.
 I sensommeren 2oo6 deltog jeg i en stor, international kunstfestival 
i Nevada i USA.2 Burning Man hedder den. Det foregår ude i et helt øde 
ørkenområde, hvor der ingen mobilkontakt er, og hvor 4o.ooo men-
nesker lever side om side i en uge. Alt det, man har brug for, skal man 
selv tage med. Inden man kører ind i ørkenen, skriver man under på, at 
man selv er ansvarlig for at tage vare på sit eget liv – og at opholdet på 
Burning Man kan have døden til følge. I det øjeblik blev jeg konfronteret 
med, at jeg kun har mig selv. Du har ingen andre end dig selv, og du er 
et selvstændigt væsen, der er i stand til at opretholde dit eget liv.

Princip nr. 8: du er modtager og giver på samme tid
Alle mennesker er modtagere og givere på samme tid. Det vil sige, at når 
du giver noget til nogen, får du samtidig også noget. Det betyder også, 
at jo mere du giver, jo mere får du – men det skal naturligvis stemme 
overens med et naturligt ønske inden i dig, så du opretholder balance i 
dit liv.
Gevinsten ved at være givende er stor, fordi den flytter din opmærksom-
hed væk fra, at du behøver at kræve noget af andre. Når du har fokus 
på, hvad du kan få af andre, kan du meget let komme til at manipulere 
med dem, fordi du ubevidst vil arbejde for, at de gør sådan, som du 
ønsker det. På den måde vil du også indirekte give udtryk for, at du 
ikke selv har nok – og derfor har brug for noget af andre. Jeg arbejder 
selv med at have fokus på, hvad jeg kan give andre, og hvordan jeg kan 
bidrage med noget til andres liv, for på den måde vil energien omkring 
vores møde blive større. Ved at indtage positionen som givende frem 
for modtagende giver jeg også indirekte udtryk for, at jeg nok skal klare 
mig – og netop har evnen til at opretholde mit eget liv. Hvis du så giver 
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noget til mig, tager jeg med glæde imod det – men jeg vil ikke kræve 
det. Herved bliver det at give det samme som at modtage – og to sider af 
samme sag.

Princip nr. 9: du er ansvarlig
Vi er alle ansvarlige; ikke bare for vores liv – men for helheden. Det er 
derimod sådan, at det kun er dig, der kan tage ansvaret for dig. Når du 
tager ansvar for dit eget liv, tager du også ansvar for helheden, og det 
kan så have en positiv indflydelse på vores omgivelser og være med til 
at skabe et samfund, hvor der er plads til alle, brug for alle og som byg-
ger på kærlige medmenneskelige principper.
 Princippet „at være ansvarlig“ dækker også over den indstilling til 
livet, hvor du tager ansvar for alle dine handlinger – og netop ikke 
ønsker at springe over, hvor gærdet er lavest. Du vælger – selvom det 
kan være svært – at tage ansvaret for dit liv. Når du gør det, vil du altid 
være sikker på, at udgangspunktet for al den energi, du sender ud i ver-
den, oprinder fra din egen kilde – og at der ikke kommer noget tilbage 
til dig, som du ikke kan stå inde for.
 Det betyder også, at hvis nogen ikke behandler dig ordentligt, så er 
det dit eget ansvar at tage hånd om det – og give udtryk for det over for 
rette vedkommende. Og når mennesker behandler dig med værdighed, 
respekt og kærlighed, er det også dit ansvar at tage hånd om det og give 
udtryk for det.

Princip nr. 1o: du er unik
Alle mennesker er unikke. Ikke to vanddråber er ens. Ikke to græsstrå 
er ens. Ikke to tvillinger er ens. Ikke to mennesker er ens. Alle er noget 
ganske særligt, og det er først, når vi opdager, hvor ganske specielle vi 
hver især er, at vi ser os selv helt og fuldt.
 Opgaven for mange mennesker består netop i at finde ud af, hvor 
fantastiske de er. Det handler om fokus, fordi fokus for mange menne-
sker er rettet udad – og ikke indad. Hvis du fx kan se alt det, alle mulige 
andre mennesker kan, gør og er – men ikke kan få øje på, hvor unik du 
selv er, vil det være godt for dig at arbejde med at vende dit fokus og 
rette blikket ind mod dig selv. Du vil opdage, hvor fantastisk et men-
neske du er – og hvor meget vi har brug for dig i denne verden. Selvom 
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andre synes, du er ganske unik, kan du egentlig ikke bruge det til så 
meget. Hvis du holder fast i tanken om, at alle har kilden i sig selv, må 
vi alle nødvendigvis finde ind til den kilde og se, hvor unikke vi selv 
er. Det er din følelse, der er afgørende for, hvad du ser – og hvordan du 
oplever verden.
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2
Konceptet bag de 6 sten

Der er intet, der ikke kan opnås for den, som kender sit ords kraft, og som 

følger sine intuitive ledetråde. I kraft af ordet sætter han usynlige kræfter i 

gang, og kan genopbygge sin krop eller ændre sine livsbetingelser.3

Baggrunden: de 6 sten

Metoden bag at få ting til at ske tager udgangspunkt i seks sten, der står 
oven på hinanden og tilsammen danner en pyramide. Det kaldes en 
varde, som betyder: At vise vej. Det er en måde, mennesker i mange år 

Figur 1
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har brugt for at vise vejen fx i Grønland, Norge og andre steder i verden, 
hvor mennesker vandrer i naturen. Det er betegnelsen for alle sten, der 
er stablet oven på hinanden, uanset om der er få sten eller mange sten. 
Overfor kan du se, hvordan jeg har bygget den op.

På pilgrimsruten i Spanien er der varder overalt. På flere strækninger 
har pilgrimme bygget byer af varder, mens der andre steder bare er lagt 
et par sten hist og her oven på hinanden.
 Jeg byggede min varde op ganske tilfældigt uden at tænke over, at 
den kunne betyde noget specielt. Det var først, da jeg tog på min første 
pilgrimsrejse, at vejen for alvor åbnede sig for mig. Valget af de 6 sten 
er tilfældigt og intuitivt. Mine seks sten passer egentlig ikke i formen 
og størrelsen specielt godt sammen, men de kan sagtens stå oven på 
hinanden alligevel. Hver enkelt sten har et fælles balancepunkt med den 
næste sten, mens alle seks sten har et fælles, kollektivt punkt, der gør, at 
de alle er i balance og kan stå oven på hinanden.

Tallet seks bruges ofte som et symbol på fuldendelse og fuldkommen-
hed. Der findes mange fortællinger om sekstallet. For eksempel er der 
seks verdensaldre: Fra Adam til Noa, Noa til Abraham, Abraham til 
David, David til det babylonske fangenskab, det babylonske fangenskab 
til Kristus, Kristus til Evig Tid. Kristus-monogrammet (kristogrammet) 
XP består af seks linjer. Symbolet med de seks streger, tre der krydser 
hinanden, er arketypisk udtryk for det hellige. En af snekrystallerne er 
sekstakket. Biernes celler er sekskantede. Der er seks sider på en kubus 
og en terning, en sekser er det optimale terningekast. Bethelem-stjerner 
er sekstakket. Heksagrammet er frimurernes logesejl, hvor de betragter 
det som symbol på helheden. Heksagrammet er hyppigt afbildet på 
helleristninger i Alperne og i folkelige tryllebøger som et magtfuldt, 

Figur 2

Heksagrammet,  
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magisk symbol. Dybdepsykologisk betragtes heksagrammet, især inden 
i en cirkel, som en slags mandala, der kan anvendes til meditation.

På pilgrimsturen og efterfølgende har jeg arbejdet med, hvad det er, 
De 6 sten kan. Det er blevet til seks trin, der kan guide dig igennem en 
proces, hvor du arbejder indefra og ud mod en konkret manifestation 
af det, du har inderst inde i dit hjerte og i din sjæl. Denne proces peger 
netop på, at du har alting inde i dig selv, men selvfølgelig bliver påvirket 
af dine omgivelser. Det er en proces, hvor det netop som på pilgrimsru-
ten er vejen, der er målet. En indre rejse, hvor du ved at følge disse seks 
trin finder ind til, hvem du i virkeligheden er – og bruger det, du er og 
altid har været. Dit fokus flytter sig fra at være uden for dig selv til at 
tage afsæt indefra. Det er her, du har din styrke og kraft til at skabe dig 
det liv, du drømmer om og brænder for. En proces hvor du opdager alt 
det, du er, og som du har lige ved hånden og kan bruge af her og nu. At 
alt det, du gerne vil have, ikke er uden for dig selv. Det er inderst inde – 
og det vil være med til at skabe fred med dig selv. Jeg tror, at først, når 
vi har fred med os selv, kan vi skabe det, vi i virkeligheden gerne vil 
have i vores liv. Det er først her, at vi mærker, hvem vi i virkeligheden er 
– og det er først her, vi slutter fred med os selv og accepterer alt det, vi 
er – og ikke ser på alt vi ikke er.

Hvad står de 6 sten for?
Hver sten har en størrelse, der gør, at de kan stå oven på hinanden med 
den mindste sten øverst. Hver sten repræsenterer et område, som er en 
vigtig byggesten i arbejdet med at få ting til at ske. Der er således en 
direkte forbindelse mellem stenene. Uden den ene sten vil den anden 
ikke stå med balance. De står oven på hinanden, fordi de har et fælles 
punkt, der får dem til at stå. Det er ikke sikkert, at du lige kan se dette 
punkt, men det er noget, du skal mærke dig frem til. Det er magien bag 
konceptet om De 6 sten, fordi de har en universel tilgang, der er mulig at 
bruge for alle mennesker individuelt tilpasset den enkelte.

den første og nederste sten er hjertet. Det er fundamentet for pyrami-
den. Hjertet repræsenterer den inderste kerne – og står for ordet: Identi-
tet. Fokus er: Hvem er du? Du må vide, hvem du selv er – og acceptere 
og anerkende dig selv for dette, for at du kan folde dit potentiale ud og 
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få ting til at ske. Du må lytte til dit hjerte for at blive klar over, hvad der 
er din sande identitet og din mission i livet.

den anden sten er ressourcerne. Det er resultatet af, at du lytter til dit 
hjerte. Ressourcer repræsenterer både bevidste og ubevidste ressourcer. 
Fokus er: Hvad kan du? Du må kende dine ressourcer – og kunne bruge 
dem for, at du kan folde dine potentialer ud og få ting til at ske. Hvis du 
ved, hvem du selv er, er det nemmere at bruge dine ressourcer. Og hvis 
du ikke føler, du har ressourcerne, må du tilegne dig dem.

den tredje sten er retningen. Det er resultatet af, at du lytter til dit 
hjerte, og ved hvad du kan. Retningen repræsenterer dine visioner, 
drømme og mål. Fokus er: Hvor vil du hen? Det er dit hjertes og dine 
ressourcers retning. Hvis du ved, hvem du selv er, og hvad du kan, er det 
langt nemmere at finde ud af, hvor du vil hen.

den fjerde sten er forpligtelsen. Det er resultatet af, at du lytter til dit 
hjerte, ved hvad du kan, og hvor du vil hen. Forpligtelse repræsenterer 
dit commitment til at ville gå i den retning, du har valgt. Fokus er: Vil 
du det? Det er forpligtelsen af dit hjerte, dine ressourcer og din retning, 
der gør, at du kan finde vejen – og få ting til at ske. Hvis du ved, hvem 
du selv er, hvad du kan, og hvor du vil hen, så er dit commitment og din 
forpligtelse over for dig selv og andre langt stærkere.

den femte sten er vejen. Det er resultatet af, at du lytter til dit hjerte, 
ved hvad du kan, hvor du vil hen og vil det. Fokus er. Hvordan gør du 
det? Det er selve arbejdet og den konkrete realisering, hvor du har lyttet 
til dit hjerte, bruger dine ressourcer, har valgt retningen du vil gå – og 
er forpligtet over for dig selv og andre til at gå i denne retning. Vejen er 
langt nemmere at se og gå, når du har arbejdet med de andre sten.

den sjette og sidste sten på din vej er resultatet. Det er selve forank-
ringen og det endelige resultat. Den får du, når du har samlet alle de 
andre sten op og sat dem oven på hinanden, så de står i balance. Fokus 
er: Hvad får du? Det er den mindste sten på vejen og kronen på værket. 
Hvis du ser højden af pyramiden som højden på dine præstationer, kan 
du selv bestemme, hvor store resultater du vil opnå. Men der skal være 
balance mellem de enkelte sten, for at de bliver stående.
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Konceptet og de enkelte navne til hver sten har jeg selv udviklet. Allerede 
før jeg tog på pilgrimsrejse, havde jeg arbejdet med, hvad det er, der får 
ting til at ske. Som barn begyndte jeg med nogle lidt mindre projekter 
– men fik allerede i 1984 etableret en censurfri radio på vores centrale 
folkeskole. Jeg fik elevrådene i kommunen repræsenteret i kommunal-
bestyrelsen. Jeg var med til at indsamle underskrifter for løsladelse af 
en dansk fange i Sydamerika, og jeg holdt en tale for 8oo mennesker på 
en skole i Finland. Jeg har haft job som underviser, udviklet kurser og 
uddannelsesforløb, været chefkonsulent med salg og gennemførelse af 
løsninger inden for kommunikation og ledelse og gennemført forløb i 
teambuilding og processer. Og så har jeg arbejdet som freelance tekstfor-
fatter, underviser i engelsk, solgt frossen torsk i Spanien og gennemført 
analyser i bl.a. Spanien, England og for EU. I alle sammenhænge kan 
jeg se, at det, der har gjort forskellen for, om mennesker ønskede at åbne 
døren og tale med mig eller ej, var, om jeg havde hjertet med. Hjertet er 
det helt centrale i alt, hvad vi foretager os. Hvis vi har hjertet med og 
tager afsæt i vores allerinderste, så er udgangspunktet rigtigt og langt 
stærkere, end hvis vi blot har tænkt os til det. Når det er os selv, der er 
i spil, vil den energi og kraft, vi lægger bag, nemlig være stærkere, end 
i de situationer hvor tingene måske ikke betyder så meget. Når vi tager 
udgangspunkt i vores hjerte, har vi lettere adgang til vores ressourcer, 
fordi vi netop arbejder ud fra vores inderste kerne. Der vil være en natur-
lig sammenhæng mellem det, du ønsker dig inderst inde – og de res-
sourcer og evner, der er tilgængelige for dig at arbejde med og udvikle. 
I mit arbejde som coach har jeg oplevet flere mennesker, der føler, at de 
har valgt den forkerte uddannelse – eller valgt en uddannelse, som de 
har brugt fire, fem eller seks år på, og hvor de aldrig nogensinde ønsker 
at arbejde som sådan. Det betyder, at udgangspunktet for deres valg af 
uddannelse sandsynligvis ikke har været deres hjerte – og det, som har 
rørt dem inderst inde. Det har måske nærmere været forventninger fra 
andre – eller slet og ret en manglende afklaring af, hvad det egentlig er, 
de gerne vil. Jeg har også arbejdet en del med unge mennesker i afgangs-
klasserne i folkeskolen samt på ungdomsuddannelserne. Her oplever jeg, 
at mange af de unge virkelig forsøger at vælge ud fra deres hjerte – og 
i høj grad er opmærksomme på, at deres valg er vigtige. Hvorvidt de så 
har de rette kompetencer til at kunne foretage et, er denne sag uvedkom-
mende. Når man er barn og ung, er forbindelsen mellem hjertet og res-

sourcerne ofte tæt, da mange børn og unge generelt beskæftiger sig med 
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det, der interesserer dem. Det vil sige, at de fx leger med de områder, som 
er vigtige for dem – og virkelig betyder noget. Det er nemlig i legen, at de 
finder ud af, hvem de er – og hvad der tænder deres ild. Hvis ikke børn 
og unge får tændt deres ild, keder de sig. Det gør mange voksne muligvis 
også, men de vælger ikke at sige det højt; siger man det højt, forpligter 
man sig også til at gøre noget ved det. Når der er en tæt forbindelse mel-
lem hjerte og ressourcer, er det nemmere at finde retningen og fastsætte 
målet. For du ved jo, hvem du er – og hvad du holder af at lave, hvad der 
tænder dig, hvad du er god til, osv. Dermed er retningen ofte nem at få 
øje på, mens der naturligvis ligger en opgave i at få fastsat målet. Når 
retning og mål er på plads – det vil sige, at du ved, hvor du vil hen – og 
hvad du vil opnå, kan du begynde at arbejde med virkelig også at ville 
dette. Der kan være forhindringer på vejen – og der kan være udfordrin-
ger og begrænsninger på anden vis, som virker hæmmende på processen 
– men det har alt sammen en funktion: At styrke din egen forpligtelse i 
situationen til virkelig at gå efter dit mål. Hvis der ikke var commitment 
fra din side, ville energien være vag og på samme måde kraften bag 
dine handlinger. Resultatet vil klart afspejle dette, for resultatet vil altid 
afspejle den proces, der ligger forud.

Det er min erfaring, at mange mennesker giver op på det forkerte grund-
lag. Det vil sige, at de fx dropper et projekt, en idé, en tanke på et grund-
lag, der ikke fortæller meget om, hvorvidt det er muligt fx at gennemføre 
projektet, idéen og tanken. Det kan være, de ikke orker, ikke gider – eller 
ikke føler, de har kræfter til at gøre det og have al besværet – men dybest 
set ved de ikke, om de kan. Når jeg vurderer det ud fra konceptet om 
De 6 sten, har jeg ofte erfaret, at grundlaget for at kunne gennemføre 
noget ikke har været på plads eller tilstrækkeligt gennemarbejdet. Jeg har 
oplevet, hvordan mennesker har opgivet det, de drømte om og brændte 
for, fordi de ikke har arbejdet tilstrækkeligt eller fordi de har valgt en vej, 
der ikke var åben – og på anden vis kørt i det samme spor, som de måske 
plejer at gøre. Gør du, som du plejer, får du de resultater, du plejer at få.
 Hvis du står alene med en idé, et projekt eller et ønske, kan udfor-
dringerne føles uoverstigelige – og der kan ske det, at du dropper det 
hele eller går i stå på et tidligt tidspunkt.
 Jeg siger ofte til folk, når vi sidder og arbejder med deres konkrete pro-
jekt, mål eller drøm, at jeg rigtig gerne vil byde ind og bidrage til, at de 
får deres drøm til at gå i opfyldelse – og at jeg faktisk er villig til at cykle 
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hele natten og banke på virksomhedslederes døre, hvis det er det, der 
skal til for, at vi får dem i tale og åbnet døren. Det virker meget motive-
rende på dem. Det kan dermed hjælpe at have et andet menneskes støtte.

et eksempel

En mand midt i 3o’erne havde store ambitioner om, at han ville nå til 
tops på karrierestigen. Han var uddannet ingeniør – og havde arbejdet 
i et entreprenørfirma i godt et års tids efter afsluttet uddannelse. Jobbet 
gav ham bare ikke noget. Han var træt, når han skulle af sted om mor-
genen, og han var træt, når han kørte hjem om aftenen. Igennem læn-
gere tid tænkte han meget over, hvad der mon var galt med ham – og 
hvorfor han ikke kunne finde ud af at tilpasse sig jobbet og arbejdsplad-
sen. Det begyndte en dårlig cirkel, hvor han fik problemer med chefen, 
blev endnu mere utilfreds med sit job og sin situation, og at han til sidst 
ikke vidste sine levende råd for, hvad han skulle gøre.
 Han følte sig trængt op i en krog, hvor den eneste udvej var at sige 
op og forlade jobbet uden nogen garanti for, hvad han så skulle lave 
og leve af. Han havde masser af kompetencer og ressourcer, men han 
vidste bare ikke rigtig, hvem han selv var – og hvad det i virkeligheden 
var, han ville med sit liv. Det at finde ud af, hvad du vil med dit liv, er 
noget, du finder ud af og lærer gennem dit liv – og ved at leve det. Den 
unge mands varde af sten var ikke i balance. Den første og nederste sten 
havde han ikke arbejdet så meget med. Der var mange områder, hvor 
han ikke var bevidst om, hvem han i virkeligheden var – og hvad der 
virkelig betød noget for ham. Han havde derimod læst i mange år – og 
uddannet sig til ingeniør, ligesom han på anden vis havde deltaget i 
faglige kurser og arrangementer. Derfor var den anden sten i den unge 
mands varde ret stor og fyldig. Han troede, han vidste, hvad han ville, 
men i sit job fandt han ud af, at han sandsynligvis ikke egnede sig til 
at arbejde som ingeniør. Derfor var han på dette tidspunkt i sit liv uaf-
klaret omkring sin retning – og det gjorde ham frustreret, fordi han 
ikke vidste, hvad han skulle rette sin indsats imod. Den tredje sten i den 
unge mands varde var derfor lille bitte. Og netop derfor var det svært at 
sætte flere sten ovenpå, fordi de med det samme ville vælte varden, og 
dermed heller ikke give den unge ingeniør mulighed for at forpligte sig, 
sætte handling bag eller opnå større resultater. Det satte ham i den situa-
tion, at han blev endnu mere frustreret – og ikke anede, hvad han skulle 
stille op på trods af, at han rent faktisk havde utrolig store kompetencer. 
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Da han tog fat i arbejdet med den første og nederste sten, hjertet, og fik 
de erkendelser, der satte ham i stand til at se og også erkende og accep-
tere sin egen retning, begyndte det at gå stærkt. Nu vidste han pludselig, 
hvad det var, han ville.

Filosofien bag konceptet de 6 sten
For at kunne handle og skabe ændringer i dit liv, må du først forsøge at 
skabe en afklaring omkring de spørgsmål, jeg har introduceret: Hvem 
du er, hvad du kan, hvad du vil, osv.
 Konceptet om De 6 sten er bygget således op, at den første og nederste 
sten er som fundamentet, hvorpå alle de andre sten hviler. Det er den 
sten, der bærer alle de andre sten. Således bliver den anden sten også 
bærer af de sten, der står ovenpå og så fremdeles.
 Jo længere du arbejder dig op i pyramiden, jo tættere kommer du på det 
at kunne sætte handling bag og se resultatet af din indsats. Jo nemmere bli-
ver det også at korrigere og justere små forhindringer, men det afhænger af 
størrelsen på dine sten. Hvis du har arbejdet meget med at finde den første 
og nederste sten, hjertet, har du givet dig selv et godt fundament at bygge 
videre på. Men hvis den anden sten, ressourcerne, ikke stemmer overens 
med dit fundament, og denne sten fx er meget lille, kan der ikke bygges ret 
meget mere ovenpå. Det skaber manglende balance.
 Forestil dig, at du står ved en sø og kaster et lille sandkorn i vandet. 
Når kornet rammer overfladen, spreder der sig fine små ringe i vandet. 
Men de holder hurtigt op og forsvinder og bliver et med søens eget liv. 
Hvis du tager en sten, der er lidt større, og kaster den i vandet, bliver 
ringene naturligvis også større. De viser sig også i længere tid og rækker 
længere ud på søen. Jo større stenen er, jo mere breder ringene sig. På 
samme måde vil din evne til at nå ud og få succes forstærkes proportio-
nalt med dit kendskab til dig selv.

Du kan sagtens bevæge dig frem og tilbage mellem de enkelte sten eller 
trin, og dit fokus på, hvilken sten du gerne vil arbejde med, kan løbende 
ændre sig. Når du fx har opnået dit mål og begynder at se resultaterne 
af målet, kan det være, at et af resultaterne er en ny viden og erfaring 
om, hvad du nu vil bruge dit liv på. Det kan godt være, at du ønsker at 
begynde helt forfra igen – og dermed vil tage fat i arbejdet med den 
første og nederste sten, hjertet, igen.
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 Igennem et helt liv vil vi naturligvis arbejde med alle sten, afhængigt 
af hvor vi er i vores liv – og hvad vi ønsker, der skal ske. Det vil altid 
være sådan, at vi vil vende tilbage til den sten, som er kilden til, at vi fx 
ikke får det, vi gerne vil – eller at vi fx ikke kan sætte handling bag eller 
opnå de mål, vi sætter os. De enkelte sten i varden kan også ændre sig i 
løbet af dit liv eftersom dine livsvilkår ændrer sig og kan påvirke dine 
grundlæggende værdier.
 Jo mere, du kan give udtryk for, hvem du i virkeligheden er, jo større 
er dit udgangspunkt for at få succes og skabe dig det, du ønsker dig. 
Det vil give dig en meget stor sten i bunden af din varde, fordi du netop 
har arbejdet med denne sten, hjertet. Metoden bag konceptet om De 6 

sten gør dig i stand til at arbejde med en universel og alligevel personlig 
udvikling af dig selv, hvor du arbejder med at få de ting til at ske i dit 
liv, du drømmer om og brænder for. Du vil skulle arbejde med den sten, 
der er udgangspunktet for, at du kan opnå dit resultat. Det kan være, din 
varde ligner en pyramide, og du blot ønsker at gøre pyramiden større. 
Men det kan også være, din varde har form som en pære, et æble eller 
bare er meget høj eller lav. Uanset hvilken form din varde har, vil det 
illustrere, at du har et særligt fokus, du kan arbejde med for at få ting til 
at ske i dit liv.
 Forestil dig, at du skal bygge din egen varde. Den første og nederste 
sten hjertet på din varde er måske meget stor, mens den anden sten res-

sourcerne er meget lille. Herved bliver det svært at bygge store sten oven 
på din anden sten uden, at varden vælter og skaber ubalance – og må 
bygges op igen. Det kan også være, at de første tre sten i din varde har 
næsten samme størrelse, mens de sidste tre er formet som en pyramide. 
Det viser et billede af, at du har arbejdet lige meget med hver af de første 
tre sten, men at det ikke skaber den balance, der er naturlig for en varde.

Du kan finde ud af hvilken sten, du vil få mest ud af at arbejde med lige 
nu, ved at svare på følgende spørgsmål:
spørgsmål a: Hvad har jeg allermest brug for lige nu?
spørgsmål B: Hvad er min største mulighed lige nu?
spørgsmål C: Hvad kan styrke min situation lige nu?
spørgsmål d: Hvad er det bedste, der kan ske for mig nu?
spørgsmål e: Hvad vil give mig en afklaring af min situation lige nu?
spørgsmål F: Hvordan sikrer jeg, at jeg kommer videre lige nu?
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Disse spørgsmål A-F vil afspejle, hvor du har dit fokus, og dermed hvil-
ket trin der vil være bedst for dig at arbejde med. Hvis du ser på det før-
ste spørgsmål, vil dit svar kunne guide dig frem til, om du skal arbejde 
med den første, anden, tredje, etc. sten. De forskellige svarmuligheder til 
alle seks spørgsmål, kan du finde i skemaet efterfølgende. Det betyder, 
at svaret på spørgsmål A kan være alle seks svarmuligheder. Se på de 
forskellige muligheder af spørgsmål og vælg det spørgsmål, der bedst 
afspejler din nuværende situation. Prøv derefter at se på, hvilket svar 
der bedst vil kunne besvare dette spørgsmål.
 Forestil dig, at du tænker, at det bedste, der kan ske for dig lige nu, det 
er, at finde ud af, hvor du vil hen – og hvad du vil. Det viser, at du vil få 
mest ud af at arbejde med sten nr. 3, retningen. I princippet kan du gå 
direkte til det kapitel, der netop omhandler arbejdet med den tredje sten.

6.  resulTaTeT

5.  VeJen

4.  ForPlIgTelsen

3.  reTnIngen

2.  ressourCerne

1.  HJerTeT
1.  At finde ud af, hvem jeg 

 er – og hvad jeg står for.

2.  At finde ud af, hvad jeg kan 

 – og hvordan jeg bruger mig selv.

3.  At finde ud af, hvor jeg vil hen 

 – og hvad jeg vil.

4.  At finde ud af, hvordan jeg  

 sikrer mig, at jeg virkelig vil det.

5.  At finde ud af, hvordan jeg gør det 

 – og når mit mål.

6.  At finde ud af, hvad jeg får 

 – og hvordan jeg kommer videre.

Figur 3
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HVeM er du?
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Hvem er du?
„Når man indser, at man i sandhed er ærefrygtindgydende og vidunderlig 

skabt, kan man holde op med at bekymre sig så meget om sine lår og sine 

skæve tæer og begynde at forbløffe folk ved sin tilstedeværelse“ (Victoria 
Moran, forfatter til bogen Lyset indefra).

Tanker om hjertet
Forestil dig, du er på savannen i Afrika og spejder ud over sletten. Var-
mebølgerne hænger tungt hen over savannen og danser som lys, der 
genspejler sig i det røde ler. Et stykke ud på savannen får du øje på en 
løvinde. Hun gaber søvnigt i solen, mens små løveunger leger i buskad-
set tæt ved. Der er også andre dyr på savannen. En flok elefanter, gnuer 
og antiloper, der græsser, mens andre dyr er på vej ned til vandhullet. 
Løvinden ved godt, hvilke andre dyr der er her. Hun holder øje med 
dem, men lader ellers som ingenting. Tænker du på, om hun er rigtig 
eller forkert – og om hun er god til at være sig selv? Det er hun, fordi 
hun ved, hvad det vil sige at være løve, så hun er god til at være løve.
 Det er sådan, livet skal være for alle. At vi alle skal være gode til at 
være det menneske, vi er. Det skal være let at være dig. Sangerinden og 
skuespilleren Cher blev engang spurgt af en journalist, hvad hemmelig-
heden bag hendes succes var. Hun svarede, at hun bare var rigtig dygtig 
til at være sig selv. Det menneske hun i virkeligheden er. Sådan skal det 
også være for dig.
 Alle mennesker er ganske unikke og særlige. Der er kun et menneske, 
der er som dig, og det er dig selv. Alle mennesker er forskellige og netop 
derfor ganske unikke. Derfor er det også så vigtigt, at vi tør at være os 
selv – og leve det ud, der er os. Lige nu har du alle muligheder for at 
skabe dig det liv, du ønsker dig allermest. Det er helt op til dig, hvor 
meget du er dig. Jo mere du viser af dig selv, jo mere er du i kontakt 
med dine virkelige værdier – og jo tættere er du på at skabe succes og 
gøre det, du drømmer om og brænder for.
 Der findes et sted, hvor alle mennesker er lige så fantastiske, som de 
er. Hvor alle er lykkelige og gode over for hinanden. Hvor det ene men-
nesker stråler lige så meget som det andet. Hvor mennesker lyser som 
funklende stjerner på nattehimlen, fordi de er i kontakt med deres sjæl. 
Det sted findes inden i dig. Det kommer fra dit hjertes rene kilde.
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sten nr. 1: Hjertet
Hjertet er den første sten på din varde. Den er fundamentet for alt andet, 
der bliver bygget ovenpå. Derfor er det vigtigt, at du har hjertet med i 
alt, hvad du foretager dig. Det er din identitet og din sjæl – og det er i 
hjertet, din kraft ligger. Det er din indre glød og her, hvor tingene vir-
kelig betyder noget for dig. Når du kender dit hjertes sande karakter, vil 
du have fundet vejen til din egen kilde. Det, der gør, at du fx brænder 
for at skabe noget, etablere din egen virksomhed, tage dig et job som du 
måske ikke er uddannet til, osv.
 Hjertet er dit eget hemmelige rum. Det er der, du opbevarer alt det, 
der er dit. Det er din indre stemme, der altid er der, også selvom du 
måske ikke tror det eller kan høre den (gud forsvinder aldrig, og vi 
har alle gud i os). Under et studieophold i London var jeg en dag taget 
i svømmehallen, hvor jeg mødte en dreng vel 11-12 år, der svømmede 
over til mig. Han spurgte mig, om jeg syntes, at han var „gifted“ (velsig-
net) fra naturens side. Jeg svarede ved at spørge ham, om han følte sig 
„gifted“. Det gjorde han. Så svarede jeg, – jamen, så er du også „gifted“.
 Hjertet er fornemmelsen af, at du ved, hvorfor du er. Din intuition 
er et stærkt værktøj til at lytte til hjertet og dine fornemmelser. Jeg tror, 
at vi altid ved dybt i vore hjerter, hvad der er det rigtige for os. Nogle 
gange er svarene i vores hjerter for konfronterende til, at vi tør leve i 
overensstemmelse med dem. Men der er ingen gen- eller smutveje, fordi 
vores hjerter før eller siden vil konfrontere os til at tage stilling og få 
os til at lytte. Dybest set ved du godt, hvem du selv er – men ofte er det 
således, at du ikke kan eller vil høre det.
 Dit hjerte er forbundet med din krop. Hvis du ikke lytter til dit hjerte, 
vil din krop fortælle dig, når der er noget galt. Sygdomme er med til at 
bringe lys over noget, vi enten ikke har villet lytte til – eller som vi har 
brug for at arbejde med. Dit hjerte er også din fysiske krop. Det er dit 
velbefindende. Du kan altid mærke på din krop, hvordan du har det. Kig 
dig i spejlet og fortæl mig, hvad du ser. Hvis du fx bliver ked af noget, 
reagerer du med kroppen. Tårer er vigtige, fordi de er din krops måde 
at få dig til at gøre ting, som du ikke kan tænke dig til med dit intellekt. 
Derfor skal du altid være utrolig glad, når du mærker, at din krop rea-
gerer. Det er et sundhedstegn – og et tegn på, at du er tæt på det men-
neske, du er. Elsk alle dine følelser. Vær stolt af dig selv, når du er ked af 
det. Hils alle disse følelser velkommen, fordi de bringer dig tættere på 
dig selv – og fortæller dig, hvem du i virkeligheden er, og hvad der i vir-
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keligheden betyder noget for dig. Inden i dig findes et uopdaget univers, 
hvor du som en anden opdagelsesrejsende kan begive dig ud på eventyr 
hele dit liv og blive klogere på dig selv. Det er på denne måde, at du 
finder ud af, hvordan du skaber dig det liv, du drømmer om og brænder 
for – men du er nødt til at vide, hvordan det ser ud for, at du kan handle 
på det.
 Måske vil du gerne styrke noget på dit job, i dit parforhold, i et ven-
skab – eller noget helt fjerde. En ting er helt sikkert: Din krop vil afsløre 
det før eller siden. Nogle mennesker har med livet og erfaringen trænet 
sig i at være i tæt kontakt med sig selv, og de vil derfor reagere meget 
hurtigt, mens andre måske ikke har arbejdet så meget med netop lige 
dette felt, og er derfor længere tid om at finde ud af, hvad det er, der 
rører sig – og hvordan de skal takle det.

når du arbejder med hjertet

Hjertet rummer nøglen til din sjæls kerne. Det er ligesom vores dna-
kode, der allerede, da vi blev født, har afgjort, hvordan vi kom til at se 
ud. Det er her, kimen til vores fulde potentiale ligger. Vi bliver født med 
denne kode, og den bliver i løbet af vores liv næret og tæret afhængig af, 
hvordan vi lever – og hvordan vi vælger.
 Når jeg arbejder som coach og projektudvikler, handler det for mig 
om at finde ind til denne kode, og det er denne kode, du i løbet af dit liv 
skal finde ind til. Det er en kode, der frigør energi til at kunne handle. 
Det er en kode, der pludselig vender mørke til lys – og hvor alting plud-
selig sker næsten af sig selv. Det er som en rejse, hvor du hele tiden 
kommer dybere og dybere ind for så at opdage, at du endnu kun er ved 
begyndelsen.
 Den nederste sten handler om at lytte til dit hjerte – og lade dit hjerte 
være styrende i alle dine aktiviteter og elementer i dit liv. Hvis du lytter 
til dit hjerte, vil det altid være det, der styrer dine valg. Og hvis du ikke 
lytter til dit hjerte, vil det ofte være den næste sten – dine ressourcer: 
altså hvad du har lært – eller den efterfølgende sten – dine mål, altså 
hvad du vil – der styrer dine handlinger. Det betyder, at hvis du ikke har 
en klar fornemmelse af, hvem du er, vil du mange gange i dit liv skulle 
tilbage og mærke efter hvem er jeg?, fordi det kun er med hjertet, vi 
rigtigt ser.
 Når hjertet er styrende for dit liv, vil det udvikle din autenticitet og 
dit nærvær i dit liv. Det betyder, at når du har „fat“ i dig selv – og lader 
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dit hjerte være din inderste kerne for dit væsen og din væren, vil du 
altid være sikker på, at du vælger den rigtige vej og træffer de rette 
beslutninger. Det er lidt som at forberede en stor præstation eller noget, 
der er meget vigtigt for dig – fx et maraton. Hvis du har trænet og øvet 
dig længe, vil du være kommet dybere ind i, hvad det vil sige at skulle 
løbe en maraton, mens hvis du blot tilmelder dig et maraton og håber 
på, det går, selvom du måske ikke har øvet eller trænet, er kraften og 
energien bag meget mindre. Derfor vil du også altid kunne mærke, når 
du møder et andet menneske, i hvilken udstrækning at denne arbejder 
ud fra sit hjerte. Jo stærkere din kontakt er til dit hjerte, jo stærkere er 
du som menneske – og jo mere viser du af dig selv. Og dermed får du 
større chance for at skabe succes i dit liv.
 Du kan i princippet vælge at være lige præcis det menneske, du 
ønsker at være – men der vil altid være en kerne, der er dig. Det er din 
sjæl. Uanset hvad du foretager dig i dit liv, vil din sjæl altid kalde på dig, 
såfremt du forlader dens kerne.

Find din egen sten nr. 1
Forestil dig, at din varde er som et bjerg. Ved foden af bjerget kan du 
ikke se så meget. Dit udsyn er begrænset af, at du ikke er ret højt oppe 
– og derfor måske heller ikke helt ved, hvilken vej der er den letteste 
eller mest spændende på vej mod toppen. Hvis du blot går i gang med 
at bestige bjerget uden at overveje, hvad det er for et bjerg, du er ved at 
bestige, hvilke omgivelser du er i, hvad det kræver af dig osv., så vil du 
højst sandsynligt komme til at stoppe op og gå omveje for at nå toppen. 
Hvis du derimod orienterer dig allerede ved bjergets fod og danner dig 
et overblik over, hvad det er for en situation, du står overfor, vil du langt 
bedre kunne sætte dine ressourcer ind og lægge den rette kurs for at 
nå toppen. Måske har du i al din iver bare lyst til at nå toppen hurtigst 
muligt og vælger at tage den direkte, lige og mest stejle vej. Da opda-
ger du nok undervejs, at det er den mest besværlige og farlige vej – og 
måske kommer du endda til skade undervejs og må begynde forfra. Du 
kan se dette som et billede på, om du har hjertet med i det, du foretager 
dig. Hvis du har, vil du sandsynligvis vælge en helt anden vej, der fører 
dig igennem et engområde – og når du er kommet igennem dette, får du 
måske øje på en helt anden sti, som du aldrig nogensinde ville have set, 
hvis du havde valgte den hurtigste vej. Denne sti leder dig ind i et nyt 
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dalområde, hvor du pludselig får øje på det smukkeste og højeste bjerg 
af dem alle, der står der i solen og byder dig velkommen til toppen. På 
vejen op på toppen møder du et menneske, der kommer til at få afgø-
rende betydning for dit liv – og du får besked om, at der er en endnu 
smukkere sti, hvis du fortsætter i en bestemt retning. Og således vil dit 
liv tage en helt anden drejning, når du lytter til dit hjerte og er til stede 
og nærværende i dit liv.
 Det kan være, at dit hjertes stemme minder om den stemme, der 
kommer fra dit hoved. Men dit hjerte arbejder ud fra nogle langt dybere 
lag. Det handler i højere grad om følelser og fornemmelser. Du har sik-
ket oplevet den situation, hvor du pludselig fik en pudsig indskydelse til 
at gøre et eller andet. Det kan være at ringe til en god ven, tage en anden 
vej hjem fra arbejde eller træffe en beslutning om, at du vil gøre tingene 
anderledes. Det er dit hjerte, der gennem din intuition taler til dig. Og 
det er her, at du som menneske også viser dit sande væsen.
 Du finder dig selv i det øjeblik, du blæser på, hvad andre siger og tæn-
ker om dig. Hvad andre tænker og siger, er ikke brugbart for dig. Der er 
kun én, der ved, hvad der er vigtigt for dig, og hvad der virkelig betyder 
noget: Dig. Hvis du lever efter andres forventninger eller den gængse 
måde at gøre tingene på, vil du være fanget i en ufri måde at leve dit liv 
på. Det er kun, når du er fri, at du i virkeligheden lever helt.
 Det kan til tider være svært for dig virkelig at turde tro på din egen 
indre stemme. Hvis du ikke kan mærke dig selv – eller hvis du føler, 
du er langt væk fra dig selv, så kan det være en idé, at du flytter dig fra 
dine vante omgivelser, fordi de er med til at fastholde dig i den opfat-
telse og det billede, du har af dig selv. Mange mennesker omgiver sig fx 
med masser af ting, fordi det bl.a. er med til at give en tryghed og en 
følelse af at være noget værd. Men vi er alle noget værd blot i kraft af 
at være os selv. Vi behøver ikke at forstille os. At det på den anden side 
kan være dejligt at omgive sig med smukke ting og være en del af et fæl-
lesskab både blandt vores familie, venner, bekendte, osv. er naturligvis 
bare helt fint. Det afgørende er, at du lever i overensstemmelse med dig 
selv og det, dit hjerte fortæller dig.
 Overvej hvornår du senest har tilbragt et døgn alene i dit eget selskab 
uden at have kontakt med nogen – og i omgivelser, du ikke tidligere har 
opholdt dig i. Du kan fx leje et sommerhus, flytte ind på et hotelværelse 
en weekend eller tage dit telt med ud på en ø og overnatte der et døgn – 
og se, hvad der sker. Hold øje med hvilke tanker du får, og hvad denne 
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ændring i dine omgivelser gør ved dig. Det er ofte først, når vi er alene 
med os selv, at vi virkelig kan mærke, hvem vi er – og hvad vi har brug 
for. At være alene med sig selv kan godt give en følelse af ensomhed. 
Ensomheden er din ven. Vi bliver alle født alene, og vi dør alene. Derfor 
skal du tage imod ensomheden, hvis det er den følelse, du oplever.

De mennesker, der er tæt på sig selv, er ofte dem, der får det, de ønsker 
sig og drømmer om, til at ske. Alting er en spiral. Det betyder, at når du 
er utilfreds med dig selv, kan det hænde, at du dyrker dette for til sidst 
at hade dig selv.
 Du er tæt på dig selv, når du mærker dine følelser. Mange mennesker 
fortæller, at når de fx er kede af det, triste, etc. og udtrykker sig fx via 
gråd, udbrud, etc., så er deres liv ikke ret godt. De oplever måske en 
frustration, en håbløshed og en meningsløshed – og ved ikke, hvad de 
skal stille op med deres liv. Men det er lige præcis her, det begynder. Det 
er lige i det øjeblik, hvor de giver slip på det, de kender, at alt det nye 
opstår. Derfor er det så vigtigt at tage imod disse følelser – og højt for-
tælle dig selv, hvor heldig du er.
 Forestil dig, at du sidder med en klump ler mellem dine hænder. 
Leret er dejligt, fugtigt og varmt – og det er nemt at forme med hæn-
derne. Du kan forme det, præcist som du ønsker det. Leret er modta-
geligt over for påvirkninger og tryk udefra. Og forestil dig så, at det 
er et menneske – dig selv – du er ved at forme, og at du skal arbejde 
noget mere med det, før du kan se, hvilket menneske der gemmer sig 
inde bag. Dette menneske vil forme sig hele livet. For nogle mennesker 
er leret i perioder størknet. Det betyder, at det er meget vanskeligt for 
omgivelserne at påvirke eller forme dette menneske – og dette menne-
ske kan have svært ved at tilpasse sig forandringer i miljøet, omgivel-
serne, arbejdspladsen, etc. Livet eller andre mennesker har måske i åre-
nes løb forsøgt at påvirke dette menneske. Men det er ikke altid muligt 
at påvirke mennesker, netop fordi leret er størknet og har været det i 
et stykke tid. Der kan så ske det, at sådan et menneske pludselig bliver 
udsat for en massiv stor påvirkning eller ændring. Det er ikke fordi, livet 
ønsker at gøre dette menneske ondt – faktisk er det en del af en større 
plan. Det sker, fordi denne påvirkning eller ændring kan være med til at 
sætte gang i en udvikling, der vil give dette menneske vækst.
 Hvis du ikke lytter til dit hjerte, vil dit hjerte blive ved med at kalde 
på dig. Det vil du kunne mærke ved, at du vil blive mødt af forskellige 
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måske endda de samme typer oplevelser og situationer, hvor du bliver 
konfronteret til at tage stilling til dig selv. Det er ikke altid lige behage-
lige oplevelser, du møder, men de vil være vigtige. Når du er igennem 
dem, vil du kunne se, hvor vigtige de var, for at du kunne komme tæt på 
dig selv.
 
Der er dage, hvor vi kan føle os meget triste til mode. Disse dage er 
universets tilbud om at nå ned til bunden for at få et solidt afsæt til de 
næste højder i vores liv. I perioder oplever vi mennesker så megen sorg 
og tristhed i vores liv, at vi ligefrem føler, vores hjerte bløder. Det er de 
perioder, hvor vi arbejder på et indre plan, og hvor vi ofte føler, at vi 
står stille eller ligefrem går tilbage – men det gør vi ikke. Når vi er kede 
af det eller har perioder, hvor vi oplever tristhed, så er vores væsentlig-
ste og mest helbredende opgave at tage imod os selv og drage omsorg 
for den situation, vi er havnet i. Det gør du bl.a. ved at tillade dig selv 
at være ked af det. Vi er opdraget i et samfund, hvor det at være glad, 
lykkelig og på toppen, osv. er vigtigt og mest værd. Men det at være ked 
af det, er lige så vigtigt for vores udvikling som det at være glade og på 
toppen. Det er ligeså meget en del af dig, og den del skal du også elske. 
Lyset kan ikke eksistere uden mørket, og det er altid allermørkest, lige 
før solen står op.
 Det er derfor, det er så vigtigt, at vi altid lytter til vores krop og mær-
ker, hvor vi er henne – og hvordan vi har det. Jeg stiller ofte mennesker 
spørgsmålet: Hvad har du allermest brug for lige nu? Og det er faktisk 
således, at alle kan svare på spørgsmålet – og ved, hvad det er, de har 
brug for. Når vi er kede af det og fx græder og føler os modløse, så kom-
mer disse følelser frem, fordi de har en funktion. En vigtig funktion er 
at gøre os klar til at give slip på det gamle og tage imod det nye. Jo mere 
vi formår at være i disse følelser og tillade os selv at acceptere dem som 
en del af os – jo bedre kan vi tage imod den forvandling, der banker på. 
Forandring, forvandling og transformation gør måske lidt ondt og krad-
ser os lidt inderst inde – men det gør de kun, fordi de giver os en mulig-
hed for at give slip. Så bliv i din smerte, i din sorg og hvilken som helst 
følelse, du står midt i. Den følelse, du ikke vil kendes ved, vil blive ved 
med at indhente dig for at blive set, mens den følelse du tager omkring 
og holder om, vil slippe dig, fordi den så ikke længere har nogen magt i 
dit liv.
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Vi kan ikke tænke os ud af sorgen, tristheden, afmagten, osv. Vi kan 
være i det, indtil det slipper os. Det er også det, der sker, når vi står i 
afslutningen af noget og ved begyndelsen af noget nyt. Det, der bliver 
skiftet ud, vil blive erstattet af noget, der er endnu bedre. Hvis vi gerne 
vil opleve det fulde udbytte af det, der kommer, kan det være nødven-
digt at sætte tempoet ned for at sætte effektiviteten op. De indre værdier 
og ressourcer som fx intuition og stilhed kan blive af meget stor betyd-
ning for fremtidens aktiviteter og deres udfald i vores liv.
 Når vi i perioder af vores liv føler os lidt hudløse, er vi langt mere 
åbne over for impulser udefra. Vi er dermed også nemmere at påvirke, 
hvilket gør det nemmere at forme os – og dermed netop sætte gang i 
forandring, forvandling og transformation i vores liv. Disse perioder gør 
os også mere ydmyge over for livet, fordi vi ikke tager alting for givet 
længere. Her kan et smil pludselig blive vigtigt, ligesom en der holder 
døren til supermarkedet kan være udslaget, der giver dig en god dag. 
Det er kærlighed, vi mærker – og det giver energi og næring til, at vi 
som mennesker kan arbejde med kærligheden til os selv.
 Når du står midt imellem det gamle kendte og det nye ukendte, kan 
der meget nemt opstå en tomhedsfølelse, hvor du ikke føler noget – eller 
føler en hel masse. Det er stilhedens rum, som skal være der for, at du 
kan tage ordentlig afsked med det gamle og byde det nye rigtig velkom-
men. Du skal elske alt, hvad du er, for alt hvad du er, er en del af dig.
 Alting er lige præcis sådan, som det skal være. Gå ud en aften hvor 
der er stjerneklart og kig op på himlen. Måske kender du stjernebille-
derne og får måske øje på Karlsvognen. Der er millioner af stjerner på 
himlen, og hvis du ikke kender dem, så ser du sikkert et stort kaos af 
stjerner. Det er der også. Himlen er jordens spejl. Således som himlen 
ser ud om natten, således ser jorden ud om dagen. Det er et kaos – eller 
sådan ser det i hvert fald ud. Men vær sikker på, at alting er lige præcis 
der, hvor det skal være.

Fortælling

„Alt hvad vi er, er resultatet af det, vi har tænkt“ (Buddha).

Jeg havde engang en ven, der var så dygtig til at spille klaver, at tonerne 
blødgjorde selv det hårdeste hjerte. Han var musikalsk ud over det 
sædvanlige – og sit talent brugte han flittigt på konservatoriet i Køben-
havn, hvor han boede sammen med sin familie. Retningen i hans liv 
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var allerede lagt, fordi han skulle leve af at spille. Men det var ofte som 
om, der manglede noget. Det var ikke nok at spille til store koncerter 
og modtage publikums bifald og dagligt øve og tage på konservatoriet. 
Han havde brug for mere i sit liv. En dag kom en mand og spurgte ham, 
om han ville med ud og fiske. Det ville han gerne. Han trængte til at 
få adspredelse og længtes efter naturen. De tog ud til en skov med den 
smukkeste å, hvor vandet brusede så herligt, og laksene var på vej op for 
at gyde. Det var september måned, og sommeren hang endnu i luften 
med varme og gyldent morgenrøde. Han syntes, det var den smukkeste 
morgen i tusind år og nød lyden af insekter, der summede over vandlø-
bets overflade. Solen var ved at stå op.
 Han havde taget to fiskestænger med, som var lavet af bambus. Disse 
fiskestænger var også noget ganske særligt, præcis som denne morgen 
var det. En fiskestang lavet af bambus var særlig fleksibel og havde en 
evne til, at lystfiskeren kunne arbejde med svinget, når linen skulle 
kastes ud. Dette reagerede fiskene nemlig på. Min gamle ven var meget 
optaget af processen – og han brugte hele dagen ved åen. Næste dag kom 
manden igen tilbage og spurgte, om han ville med ud og fiske. Det ville 
han gerne. Og sådan tog den ene dag den anden. En dag tog min ven ud 
og købte noget bambus, fordi han var interesseret i at vide, hvordan man 
kunne bygge fiskestænger, der var endnu mere fleksible og gode at fiske 
med fx, når det var i elve, fossende vandløb, o. lign. Der gik dage med 
fiskestangen. Han sad inde i lejligheden og prøvede sig frem for at finde 
den bedste metode til at producere en eksklusiv fiskestang. Som tiden gik 
brugte han mindre og mindre tid på at spille og måtte til sidst søge orlov 
fra konservatoriet. Nu var han i gang med udviklingen af fiskestænger, 
og det tegnede meget godt. Han fandt ud af nye metoder, der var ganske 
effektive – og hvor han ikke bare producerede en god fiskestang men 
også en, der var udarbejdet i en god kvalitet, og som var smuk at kigge 
på. Der blev købt mere bambus ind, og han fik undersøgt markedet for, 
hvem der ville købe dyre fiskestænger i en prisklasse, hvor de billigste 
lå på omkring kr. 1o.ooo. Det ville japanerne gerne. Således skete det, at 
han i dag lever af at producere håndlavede fiskestænger i bambus. Han 
laver fiskestænger og tager ud i naturen, hvor han prøver dem. Han gør 
lige præcis det, som han hjerte fortæller ham, han skal gøre – og det har 
givet ham stor succes, fordi han turde lytte til det – og gik efter det, han 
brændte for. Han spiller stadig på klaveret, som står i stuen, men det er 
kun for at få inspiration til at producere de håndlavede fiskestænger.
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Værktøjer & metoder

„Månen steg op bag træerne. Med ét blev natten fortryllende lys. Jeg er fri 

til at være, hvad jeg vil være, mumlede Miro i sin blomsterkrone. En mild 

vind strøg gennem skoven og vuggede valmuen, han sad og døsede i. Jeg 

er fri til at være ... mig“ . 4

Der er mange forskellige måder, hvorpå du kan arbejde med din vej til 
at leve ud fra dit hjerte. I mit arbejde som coach prøver jeg altid at finde 
ind til kernen og den sande identitet hos den enkelte person. Derfor er 
dialogen altid udgangspunktet for et forløb, hvor jeg anvender forskel-
lige værktøjer og metoder. Jeg arbejder både i fortid, nutid og fremtid. 
Fortiden kan vi bruge til at lære noget om os selv ud fra de erfaringer, vi 
har fået. Nutiden kan vi bruge til at arbejde med de konkrete udfordrin-
ger, som den enkelte står med lige nu, mens fremtiden handler om, hvad 
der skal ske i morgen.
 Jeg vil her præsentere en række konkrete værktøjer og metoder til, 
hvordan du kan arbejde med din sten nr. 1, hjertet.

(1) Den røde tråd i dit liv

Alle mennesker har en rød tråd i deres liv. Når vi skal blive kloge på os 
selv og søge at forstå, hvem vi er, kan vi hente viden i fortiden. Fortiden 
vil afspejle de situationer, der har gjort os til det menneske, vi er i dag. 
Det er viden om, hvad der har givet mening i dit liv – og virkelig bety-
det noget.
 For at finde din røde tråd, skal du tænke tilbage på dit liv, fra du var 
barn og frem til i dag. Der er mange måder at gøre det på. Find allerførst et 
stykke papir og skriv de situationer, episoder og begivenheder ned i stik-
ord, som har betydet noget for dig i dit liv. Det er „de meningsfulde begi-
venheder“. Du skal blot notere, hvad der umiddelbart falder dig ind. Det 
kan være et par ord og et årstal, der fremhæver den enkelte begivenhed.
 Det er vigtigt, at du gør det på din måde – og det skal være sjovt og 
spændende for dig. Her er nogle muligheder til inspiration:

Skriv en historie på en A4-side, hvor du fortæller om, hvem du er, A. 
fx opbygget over de store begivenheder i dit liv.
Notér på en A4-side de største begivenheder i dit liv. Skriv evt. B. 
små nøgleord til hver enkelt begivenhed, tegn eller mal dem.
Lav en planche eller collage i A4- eller A3-format, hvor du med C. 
tegninger eller udklip fra blade beskriver dit liv.
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Lav en tidslinje hen over et stykke papir, der begynder den dag, D. 
du blev født – og stopper i dag. Afmærk punkter på tidslinjen ud 
fra de store begivenheder i dit liv, der virkelig har betydet noget. 
Tilføj få ord der beskriver den enkelte begivenhed.
Tegn et bjerg, der afspejler dit livs rejse. Foden af bjerget er fx E. 
den dag, du blev født – mens du igennem dit liv går op ad bjerget. 
Tegn de store begivenheder ind – og afmærk fx hvor langt du er 
kommet op ad bjerget. Der kan have været forhindringer under-
vejs på rejsen, ligesom der måske har været grønne oaser, hvor du 
har stoppet op og nydt udsigten.

Disse øvelser er et godt udgangspunkt for at skabe klarhed omkring dig 
selv og dine valg. Når du ved, hvad du har vurderet som „de store begi-
venheder“ i dit liv, kan du også se, hvad du som person hæfter dig ved. 
Du får en indsigt i, hvad der betyder noget for dig, og hvad der karak-
teriserer dig. Der vil højst sandsynligt være en rød tråd, der beskriver, 
hvem du er. Den røde tråd viser, hvad der giver mening i dit liv. Brug den 
som afsæt til at vurdere, hvad du gerne vil have, der sker i din fremtid. 
Hvilke af de „store begivenheder“, vil du gerne have, gentager sig i dit liv 
– måske på en anden måde og under andre omstændigheder? Notér disse 
ting ned og fortæl det fx til din partner, en god ven eller et nært familie-
medlem. Prøv at iagttage hvad vedkommende siger om „din røde tråd“. 
Se på dine svar. Hvad har været vigtigt i dit liv? Det kan være store og 
små begivenheder – det afgørende er, at de har givet mening for dig. Du 
har skabt meningen ud fra den, du er og bliver.

(2) Grundlæggende værdier

Alle mennesker har et særligt mønster, de arbejder ud fra, når de skaber 
succes i deres liv. Det er bestemte omstændigheder, faktorer, situationer, 
elementer, personer, omgivelser, rammer, etc., der er til stede, når vi 
oplever disse wauw-situationer, hvor tingene lykkes.
 Ved at undersøge situationer fra din fortid, kan du blive klog på, hvad 
der i særlig grad kendetegner dit succesmønster – og dermed hvad der 
er dine grundlæggende værdier. Med udgangspunkt i dit succesmønster 
kan du se, hvad der skal til for, at du kan skabe endnu flere succesople-
velser i dit liv. Målet er at frigøre energi til, at du kan handle i overens-
stemmelse med dine grundlæggende værdier – og at du senere i proces-
sen med De 6 sten kan fastsætte dine mål.

32947_bare goer det.indd   51 21-10-2007   17:44:05



h V e M  e R  d U ?52

 Find tre vigtige begivenheder i dit liv, der virkelig har betydet noget 
for dig. Det er situationer, hvor du tænker: Det her var en stjernestund 
– en situation, hvor alting var godt. Det kan være situationer, du har 
oplevet som succesfulde, privat, personligt eller professionelt. Skriv 
situationerne ned på et stykke papir ud fra følgende punkter:

Hvad skete der? (beskriv kort situationen)1. 
Hvad gjorde du? (beskriv kort din handling)2. 
Hvad blev resultatet? (beskriv kort hvad der kom ud af det)3. 

Når du har fundet tre vigtige situationer i dit liv – og beskrevet dem ud 
fra ovenstående tre spørgsmål, vil du begynde at se hvilke elementer, der 
tegner et gentagende mønster. Det er dit succesmønster. Bag dine succes-
oplevelser finder du de grundlæggende værdier i dit liv. Værdier kan 
ændre sig igennem et liv, men der vil oftest være værdier, der forbliver de 
samme. Når du får viden om dine værdier, kan du se, hvad der er vigtigt 
for dig. Dine værdier er det grundstof, der får dig til at handle. Det bety-
der, at du i dine værdier kan se, hvad der skal være til stede i dit liv for, at 
du virkelig „rykker“ – og for, at du trives og oplever glæde og tilfredshed i 
dit liv.
 For nogle mennesker er fx frihed vigtig, mens det vigtigste for andre 
er tryghed, sikkerhed, eller fx det at høre til i en gruppe. Et menneske, 
som har frihed som en vigtig værdi vil „rykke“ og træde i karakter, når 
hun har frie rammer omkring sig – og oplever frihed i sit liv. Du vil 
kunne finde frem til dine værdier ved at undersøge dine succesoplevel-
ser nærmere. Prøv at skrive de tre til fem grundlæggende værdier ned, 
der går igen i de tre situationer.
 Det er afgørende at kende sine egne grundlæggende værdier, uanset 
om der er mange eller få. Er der mange, kan de efterfølgende prioriteres. 
Grunden til, at mennesker ikke trives i et job, i et parforhold eller på anden 
vis i deres liv, er ofte, at de ikke får opfyldt deres grundlæggende værdier. 
Det vil sige, at de føler sig mere tæret end næret, hvilket skaber en uba-
lance indeni. Hvis tingene ikke forandrer sig, vil der ofte ske det, at den 
pågældende bliver nødt til at „gøre et eller andet“. Fx er det ofte en sådan 
situation, der gør, at en person må sige sit job op eller droppe sin partner.
 Dine værdier er også dine grundlæggende pejlemærker for, om du fx 
skal gå ind i en opgave, et projekt, et forhold, en virksomhed, en rela-
tion, etc. Når dine grundlæggende værdier får plads, er du sikker på, at 
du handler med hjertet – og det er fundamentet for succes.
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En person i et coachingforløb fandt frem til, at hans succesoplevelser 
altid skete, når han samarbejdede med andre om at skabe noget nyt. 
Alle de situationer han havde nævnt, var situationer, hvor han fik lov 
til at „lege“ i et team og tænke helt anderledes og nye tanker i forhold 
til, hvordan en virksomhed eller organisation kunne skabe succes. 
Han elskede at arbejde på denne måde – og følte sig meget værdsat og 
respekteret i gruppen for at være den kreative ildsjæl, der kom med helt 
nye indspark og idéer til, hvordan de kom videre.
 Da jeg spurgte ham, hvad han troede, der var de grundlæggende vær-
dier i hans liv, så valgte han følgende:

Samarbejde ♦

Kreativitet ♦

Nytænkning ♦

Frihed ♦

Fællesskab ♦

Tryghed ♦

Efter at han havde fundet frem til disse sine seks grundlæggende vær-
dier, gik han altid efter, at disse seks grundlæggende værdier skulle 
være til stede for, at han ville gå ind i et samarbejde. Det var værdier, 
som han var konsekvent overfor og valgte ikke at gå på kompromis 
med. I dag – flere år senere – kan han fortælle, hvordan han skaber den 
ene succesoplevelse i sit liv efter den anden. Han giver selv udtryk for, 
at en af de væsentligste grunde til dette er, at han blev bevidst om, hvad 
der er vigtigt for, at han fungerer som menneske – og netop kan, tør og 
vil bruge sine evner, ressourcer og kompetencer.
 Du skal huske dine grundlæggende værdier, fordi du skal bruge dem 
i dit videre arbejde med at få ting til at ske. Disse værdier er dine pej-
lemærker for alt, hvad du foretager dig. Skriv dem ned på en seddel og 
hæng den op i dit soveværelse, dit køkken eller læg den under hovedpu-
den. Husk dem!

(3) Personanalyse5

Der er udviklet mange forskellige personlighedsanalyser, som anven-
des fx ved jobsamtaler. En af disse analyser har jeg brugt i mit arbejde 
som coach, og det er DISC-analysen, som er et enkelt og anvendeligt 
redskab.
 I 1928 skitserede Dr. William Moulton Marston i USA den oprin-
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delige model for analysen. Han hævdede, at mennesker besidder fire 
grundlæggende egenskaber. Disse omfatter:

Dominans = D1. 
Indflydelse = I2. 
 Stabilitet = S3. 
Compliance (det engelske ord for tilpasning) = C4. 

Dr. Marston hævdede, at mennesker generelt besidder én eller flere af 
disse egenskaber. Det vil sige, at personens adfærd er en kombination 
af disse fire grundlæggende egenskaber. Personprofil Analysen er ikke 
et klinisk værktøj, som fortæller en endegyldig sandhed, men kan 
anvendes i en dialog med den, der bliver coachet. Det er dog vigtigt at 
påpege, at det er den, der bliver coachet, der har svarene – og kender 
sig selv bedst. Dr. Marston iagttog mennesker og fandt frem til, at nogle 
mennesker er dem, der tager initiativet – og er de udfarende og igang-
sætterne. De er styret af en proaktiv adfærd. Samtidig er der andre 
mennesker, som mere ser deres omgivelser an før, de måske sætter 
handling bag. De er styret af en reaktiv adfærd. Disse to adfærdstræk 
er præsenteret i modellen (se side 57) på den lodrette akse. Dr. Marston 
påstod også, at nogle mennesker altid vil søge venlige miljøer, hvor 
folk er imødekommende – mens andre vil søge eller bliver stimuleret 
af mere fjendtlige og udfordrende miljøer. Dette er præsenteret på den 
vandrette akse. Venlige miljøer repræsenterer, at omgivelserne er imø-
dekommende, mere åbne og uden særlige konflikter, mens fjendtlige 
miljøer omfatter de omgivelser, der fx er præget af konkurrence, mod-
stand og udfordringer.
 Der er ingen rigtige eller forkerte adfærdstyper. Vi er alle forskellige. 
Derfor må vi arbejde på at lære os selv bedre at kende, så vi kan bruge 
os selv endnu bedre – og give endnu mere lys, kærlighed, energi og 
glæde til hinanden og de fællesskaber, vi indgår i. Nedenfor kan du læse 
mere om de fire forskellige adfærdstyper, som Dr. Marston havde iagt-
taget, at han kunne opdele mennesker i.

dominans

De mennesker, der er styret af en proaktiv adfærd – og som kan fungere 
i de mere fjendtlige miljøer – kan betegnes som „D’ere“. D står for domi-
nans. Det er ofte mennesker, der er styret af at skabe resultater. De er 
handlekraftige og kan godt lide at konkurrere. Deres adfærd er stærk og 
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direkte. Det er igangsættere, som selv er i stand til at skabe ting omkring 
sig. Det er ofte entreprenører, ledere og personer for hvem, resultater er 
vigtige. Det kan godt være personer, der er gode til at tromle andre – og 
måske ikke altid er så inkluderende og lyttende over for folk, der er 
mindre dominerende. Hvis personer med et højt D skal fra a til b vil de 
altid vælge at gå den direkte vej. Der er ikke så meget at tale om, men 
der skal skabes resultater. De vil gøre meget for at undgå at lave fejl, og 
det vil vise sig i deres adfærd. Det bedste, du kan gøre ved en D’er, er at 
fremhæve resultaterne og undgå at påpege eventuelle fejl.

Indflydelse

De mennesker, der er styret af en proaktiv adfærd – og som typisk søger 
venlige miljøer – kan betegnes som „I’ere“. I står for indflydelse. Det 
er ofte mennesker, der er styret af at skabe sig indflydelse. De er over-
bevisende, indflydelsesrige, positive og venskabelige mennesker, der 
er meget kommunikerende og meddelsomme. De har det godt med at 
være afholdt af andre – og kan godt lide at være i centrum. Det er ofte 
sælgere, undervisere, politikere, skuespillere o.lign., der har den rette 
karismatiske udstråling til at kunne samle folk omkring sig. Hvis du 
fx er til et selskab, vil du ikke kunne undgå af få øje på „I’erne“, fordi 
de ofte vil være selskabets centrum – og have samlet en flok omkring 
sig, mens de står og underholder, fortæller historier og tiltrækker folks 
opmærksomhed. Det er mennesker, der har et stort behov for at have 
kontakt til andre mennesker, at tale med folk og være „på“. De får lige-
frem energi af at være sammen med andre. Det giver dem næring til at 
fortsætte. Derfor skal en person med et højt I aldrig placeres i et lukket 
kontor uden kontakt med andre mennesker. De har nemlig brug for at 
komme ud og skal have mulighed for at komme i kontakt med menne-
sker og kommunikere med dem. Hvis personer med et højt I skal fra a 
til b, så vil de aldrig tage den lige vej, for der vil ofte være en helt masse, 
man lige skal have talt om, og man skal heller ikke gå glip af noget, osv. 
Så sidder du til et møde med en person med højt I, vil det være den, 
der taler meget og skaber den positive, venlige stemning. Høje I’ere vil 
hade at blive afvist – og det er bl.a. en af grundene til, at de ofte vil være 
den i en gruppe, der skaber den gode atmosfære. Det bedste, du kan 
gøre ved en I’er, er at rose vedkommende – og være åben og imødekom-
mende.
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stabilitet

De personer, der er styret af en reaktiv adfærd – og som søger det ven-
lige miljø – kan betegnes som „S’ere“. S står for stabilitet. Det er ofte 
mennesker, der er meget velovervejede, elskværdige og venlige. De er 
også gode lyttere, så hvis du har en ven, der er god til at lytte – er det 
højst sandsynligt en person med et højt S. Det er også personer, der 
er meget udholdende og pålidelige – uden „slinger i valsen“. Du finder 
mange personer med et højt S blandt omsorgs – og plejepersonale fx 
sygeplejersker, social – og sundhedshjælpere og også psykologer, folke-
skolelærer og pædagoger har ofte et højt S. Hvis personer med et højt S 
skal fra a til b, vil de tage et skridt af gangen. De har brug for at vide, at 
de går den rette vej. Derfor foretrækker de at tage et skridt ad gangen, 
frem for at tromle derudad. De vil undgå det ustabile, og vil derfor også 
være de personer, der sigter mod at opretholde status quo for at fast-
holde sikkerheden.

Compliance (tilpasningsdygtighed)

De personer, der er styret af en reaktiv adfærd – og som godt kan fungere 
i et fjendtligt miljø – kan betegnes som „C’ere“. C står for det engelske ord 
compliance, der betyder tilpasningsdygtighed. Det er ofte mennesker, der 
har en utrolig høj tilpasningsdygtighed – og som er meget præcise, syste-
matiske og nøjagtige. Ofte vil de være styret af en indre perfektionisme. 
Tingene skal bare være i orden. Det er logiske mennesker, der er forsig-
tige. Det er også personer, der er i stand til at gennemføre rutineopgaver. 
Personer med et højt C vil dermed også stille store krav til deres arbejde, 
fordi det ofte skal være perfekt. De går i detaljer og i dybden. Du finder 
mange personer med et højt C blandt fx kirurger, ingeniører, forskere, 
specialister, arkitekter, entreprenører, o. lign., hvor der netop stilles store 
krav til præcision, perfektionisme og nøjagtighed. Hvis personer med 
et højt C skal fra a til b, så forsvinder de pludselig fra overfladen. Det er 
fordi, de skal tænke. De er ofte ikke de hurtigste til at komme med et bud 
på en hurtig løsning, hvilket personer med et højt I fx ville gøre. De vil 
blive stille og fjerne i blikket, fordi de vil tænke alle mulige alternativer 
igennem for at sikre, at de kommer frem med den rigtige løsning. De 
udtaler sig ikke før, at de er sikre på, at de ved, de har ret. Det har de så 
ofte også, men det kan tage lidt længere tid at komme frem til løsningen. 
De er enormt tilpasningsdygtige, og vil gerne undgå at få kritik. Derfor 
vil de være sikre på, at de har fundet den rette løsning.
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Figur 4. DISC-analysen 

Analysen er præsenteret med fire meget skarpt adskilte adfærdstyper. 
Du kan imidlertid sagtens have egenskaber fra dem alle. Ydermere kan 
du have fx et lavt D, I, S eller C, som så vil give dig de modsatrettede 
adfærdstræk. Man kan heller ikke konkludere, at en person fx med et 
lavt D og et højt C ikke egner sig til at være selvstændig. Det vil mere 
fortælle noget om typen af selvstændig virksomhed. Jeg har samarbej-
det med en indretningsarkitekt, der netop havde denne kombination, og 
hun har i dag en blomstrende forretning.
 Samtidig er det også således, at hvis du fx skal sammensætte et team, 
så vil det være vigtigt, at du har forskellige adfærdstyper repræsenteret 
afhængig af opgavens art. Da man byggede Storebæltsbroen, var byg-
herren sikkert en person med højt D, mens de, der skulle sælge projektet 
højst sandsynligt var personer med et højt I. De, der skulle udregne, 
hvor tykke bropillerne skulle være – og hvor de skulle placeres, har helt 
sikkert være personer med højt C, mens de, der har skullet udføre de 
daglige opgaver og sørge for stabiliteten i arbejdet, sikkert har været 
personer med højt S.
 På samme måde kan vi placere Olsenbandens fire hovedpersoner 
i de fire felter og adfærdstyper. Yvonne er det høje D, der gerne vil 
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bestemme – og som forventer, at der kommer penge i kassen. Hun kan 
ikke forstå, hvor resultaterne bliver af. Benny er det høje I, der gerne 
vil hygge og tale – og ikke bryder sig om konflikter, men som gerne vil 
være med til at have indflydelse. Kjeld er det høje S, der har brug for 
stabilitet og tryghed i sit liv – og netop derfor, bliver han provokeret 
gang på gang, fordi han egentlig ikke helt tør alle de planer, som Egon 
gerne vil føre ud i livet. Egon er det høje C, der har en plan for, hvordan 
de skaber resultaterne. Han udarbejder planen til mindste detalje – og 
har tænkt alt igennem, så der ikke er noget, der kan gå galt, hvis han vel 
og mærke selv skulle udføre planen alene.
 Nu kan du overveje, hvem du synes, du ligner mest. Når jeg giver 
en person en tilbagemelding på analysen, så siger mange, at de nu 
langt bedre forstår deres partner. Det er ofte således, at vi vælger vores 
modsætning. Derfor kan analysen også være med til at give os en langt 
bedre forståelse af vores medmennesker. For det er jo således, at når vi 
ved, hvorfor folk reagerer, som de gør, kan vi langt bedre acceptere dem 
og give dem den plads, de har brug for.

De fire adfærdstyper har fire forskellige måder at „få ting til at ske på“. 
Hvis du har et højt D, vil du sætte handling bag og gå lige efter målet. 
Der vil ikke være så meget slinger i valsen – og du vil ikke have svært 
ved at sætte initiativ og handling bag tingene. Du vil sikkert være meget 
utålmodig og ikke altid tage hensyn til dine medmennesker, fordi du 
netop så gerne vil vinde. Det vil være rigtigt godt for dig at udvikle din 
tålmodighed, ydmyghed og hensyntagen til andre mennesker.
 Hvis du har et højt I, vil du også sætte initiativer i gang, når du skal 
have ting til at ske. Du vil dog altid vælge at kommunikere og tage fat 
i en helt masse mennesker – og måske endda få smidt for mange bolde 
op i luften, som du så skal have grebet igen – eller må give slip på. Du 
kaster dig sikkert meget begejstret ud i opgaverne, uden måske helt at 
have forberedt det og tænkt nærmere over, hvad det er, du gerne vil 
opnå. Det vil være godt for dig, hvis du får udfordringer, der netop stil-
ler krav til dine evner om at planlægge, analysere og prioritere – ligesom 
det er vigtigt at sætte realistiske tidsfrister.
 Hvis du har et højt S, vil du sætte ting i gang ved at være målbevidst, 
beslutsom og imødekommende. Du vil være stædig, grundig og måske 
endda konservativ i din tilgang, ligesom du hører til den beskedne type. 
Det vil være godt for dig, hvis du giver dig selv lov til at blive mere 
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begejstret for tingene, så du endnu mere har hjertet med og involverer 
dig. Du kan hente meget ved at „turde“ give lidt mere slip på status quo.
 Hvis du har et højt C, vil du lægge megen vægt på at være korrekt 
og have kontrol med, at tingene bliver gjort rigtigt. Det betyder, at når 
du skal have ting til at ske, så vil du hellere vente med at sætte noget i 
gang, indtil du er sikker på, at det er fuldstændig perfekt, frem for blot 
at præsentere noget, der måske er halvt færdigt. Det er vigtigt for dig at 
holde dig til regler – og du er din egen værste kritiker. Det vil være godt 
for dig, hvis du bliver mere opmærksom på dine følelser og tillader dig 
selv at føle det, du nu gør. Du må gerne stimulere din evne til at elske og 
give udtryk for, hvad du i virkeligheden føler. Det vil også være godt for 
dig at indgå i et team af mennesker, som du skal samarbejde med.

(4) Mental træning

I mit arbejde som coach og også i mit eget liv bruger jeg mental træning 
som et værktøj til at få ting til at ske – og for at få kontakt med hjertet. 
Hvis du i en periode føler, at du er langt væk fra dig selv og din indre 
kerne, kan det være en god idé, hvis du arbejder med positive affirma-
tioner som en del af din mentale træning. Affirmationer er gentagelser 
af positive ord, sætninger, etc., der gennem deres bekræftelser styrker 
din underbevidsthed til at tro, at det også er sandt.
 Skriv følgende sætninger ned på et stykke papir – gerne mange 
gange. Du kan vælge den eller de sætninger, der appellerer bedst til dig.

Jeg er helt o.k. ♦

Jeg har altid gjort alting helt rigtigt ♦

Jeg er et godt menneske ♦

Jeg handler altid med kærlighed ♦

Livet vil mig det godt ♦

Etc. ♦

Når du har en lang liste med alle de ord og sætninger, der vil styrke og 
nære dig, hænger du den op på en skabslåge i køkkenet, på indersiden 
af døren i dit soveværelse eller et tredje sted. Meningen er, at du dagligt 
og gerne mange gange dagligt bliver gjort opmærksom på disse gode 
sætninger, der styrker det menneske, du er. Står du i en situation, hvor 
du skal kunne klare en eller anden opgave, som du føler er svær for 
dig, kan du bruge 1o-15 min. på at visualisere situationen for dig med 
udgangspunkt i dine positive affirmationer. Når du tænker på de posi-
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tive sætninger, vil du få en række indre billeder, der styrker din positive 
visualisering af den situation, du står i.

Øvelser

I mit arbejde som coach har jeg udviklet mange øvelser til, hvordan du 
kan komme i kontakt med dit hjerte. Mange af disse øvelser er udviklet 
og opstået i situationen, hvor jeg havde en samtale med en kandidat. 
Disse øvelser har vist sig også at være nyttige for andre.

Øvelse 1: Hvem er jeg?

Hvis du gerne vil have mere viden om, hvem du er som menneske, kan 
du arbejde med øvelsen: „Hvem er jeg?“. Det er en meget simpel øvelse, 
men hvor du anerkender det, du ser hos dig selv, frem for at lade andre 
tolke og vurdere, hvordan de oplever dig. Dermed ikke sagt, at du ikke 
kan få viden om dig selv fra andre – det kan du i højeste grad, men det 
er vigtigt, at du som udgangspunkt selv er klar over, hvem du mener, du 
er. Vi ved nemlig alle godt, hvem vi i virkeligheden er – men det er som 
at grave et hul: Vi kommer hele tiden dybere ned.
 Tag et ark papir og skriv alt det, du føler kendetegner, hvem du er. Det 
kan være alt muligt lige fra, at du er gammel, ung, kvinde, mor, spejder, 
leder, glad, fyldt med energi, gnaven, sur, etc. Det vigtigste er, at du får 
en masse ord på, hvem du er. Når du har skrevet alle de ord ned, der lige 
umiddelbart falder dig ind, kan du overveje, hvordan denne person visu-
elt ser ud. Det er min erfaring, at det er en rigtig sund og givende øvelse 
efterfølgende at omsætte disse ord til en tegning. Du behøver på ingen 
måde at kunne tegne – blot omsætte ordene til noget visuelt, der viser, 
hvem du er. Hæng tegningen op, fx i dit soveværelse og se, hvad der 
sker hver gang, du passerer den. Hvad gør tegningen ved dig – og føler 
du, at det er dig?
 Sæt dig nu med blyant og papir og luk øjnene et øjeblik. Forestil 
dig, at du møder din gamle folkeskolelærer. Du kan sikkert huske, 
hvordan han eller hun så ud dengang. Du kan sikkert også huske ople-
velser og episoder, som gjorde et særligt indtryk på dig. Hvad vil din 
skolelærer sige, hvis jeg spurgte ham eller hende om, hvad han eller 
hun husker særligt om dig? Hvordan var du i skolen? Hvad vil du især 
blive husket for? Prøv at sammenlign dette billede eller denne opfat-
telse med det, du selv er kommet frem til. Hvis der er forskelle, hvad 
tror du så, de skyldes? Og hvor er lighedspunkterne henne? Hvad er 
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det, der går igen? Det vil ofte være sådan, at andre ser os mere tydeligt, 
end vi selv gør. Det kan også pege på, hvor sandfærdigt det billede, vi 
har af os selv, er.
 Når jeg coacher, har jeg ofte oplevet, at en person har fortalt, at han 
eller hun fx er meget perfektionistisk, går op i detaljer, stiller store 
krav, osv. I den forbindelse har personen ofte lagt et lidt negativt skær 
ind omkring sit eget selvbillede. Men det er vigtigt at kunne se det 
gode ved fx at være perfektionist. Hvis du fx er perfektionist, vil du 
højst sandsynligt stille store krav til dig selv og dit arbejde. Det bety-
der også, at du i dig selv har indbygget en kvalitetskontrol, hvor du er 
sikker på, at alting bliver gjort rigtigt og på den mest optimale måde. 
At du så måske nogle gange skal give lidt slip på den – og måske sluge 
et par kameler – og sende dine fordomme om, hvordan du skal være, 
på pension, er en helt anden sag. Prøv at se det positive ved dine 
karaktertræk.

Øvelse 2: Hvad brænder du for?

Det, du elsker og brænder for i dit liv, er ofte også det, du går efter – og 
sætter handling bag. Du kan sikkert nævne mange ting, personer, situa-
tioner, områder, etc., som du elsker i dit liv. Der, hvor din sjæl brænder, 
er også der, hvor din kilde udspringer, og hvor din sande identitet ligger 
og venter på at blive foldet ud. Jo mere du gør det, du brænder for, jo 
mere glæde, energi og overskud skaber du i dit liv.
 Lav en liste over alle de ting, du brænder for. For nogle mennesker 
bliver listen meget lang, mens den for andre måske kun rummer enkelte 
ord. Det er uden betydning. Det afgørende er, at du får alle de ting med, 
du har dit hjerte i. Kig på listen og sæt kryds ved de tre eller fire ting, 
du brænder allermest for. Overvej, hvor meget disse ting fylder i dit liv 
i dag. Tegn en cirkel og inddel cirklen i lagkagedele, der hver repræsen-
terer de tre til fire ting eller områder, du brænder allermest for. Udfyld 
hver lagkagedel med en farve, der viser, hvor meget hvert felt fylder og 
overvej, hvad der skal til for, at de kan fylde mere.

En professor stod foran sit hold med et tomt syltetøjsglas, som han 
fyldte med store sten. „Er glasset fyldt?“, spurgte han de studerende. 
Alle var enige om, at det var fyldt. Så hældte han småsten i, og bagefter 
sand. Hver gang spurgte han holdet, om de mente, at glasset var fyldt. 
Det gjorde holdet. Herpå konkluderende han: „Hvis glasset er jeres liv, 
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fyld glasset med store sten, ting – der virkelig betyder noget. Resten er 
jo bare småsten og sand“.
 Forestil dig, at summen af alle dine ressourcer kan være i et syltetøjs-
glas. Sørg for, at du fylder det med de ting, du brænder for. Hvis glasset 
allerede er fyldt med trivielle ting, som du i virkeligheden ikke brænder 
for at gøre – men som du måske lader fylde i dit liv, fordi du tror, andre 
forventer det – eller fordi du føler, du skal, så er der ikke plads til de 
ting, du virkelig brænder for. Når der ikke er plads til de ting, du bræn-
der for, kan du heller ikke tiltrække dem i dit liv.
 Det er min erfaring, at rigtig mange mennesker ikke gør det, de bræn-
der for, fordi de er bange for, om de nu lykkes – og om de nu er dygtige 
nok. Der er kun én måde at finde ud af det på, og det er ved at under-
søge det.

Øvelse 3: Hvem inspirerer dig?

Der ligger megen viden at hente, når du ved, hvem der inspirerer dig – 
eller hvem, du ser op til. Det vil ofte være personer, som du beundrer af 
den ene eller anden grund. Det essentielle er ofte, at det er mennesker, 
der spejler noget af din indre kerne. Overvej hvem der inspirerer dig – 
eller hvem du ser op til – og skriv ned, hvad det helt præcist er ved den 
eller disse personer, som du hæfter dig ved. Hvorfor er det mon lige 
denne person, du har valgt? Hvad ser du i denne person? Er der områ-
der, du ønsker at udvikle eller lægge mere vægt på? Jo mere præcis og 
konkret du kan være, jo tættere kommer du på at få viden om dig selv. 
Vores omgivelser er som et spejl for os. Det, vi får øje på, kan vi kun få 
øje på, fordi vi rummer det inden i os selv.

Øvelse 4: Hvad er du optaget af?

En god øvelse til at finde ud af, hvem du er, er at arbejde med, hvad 
du er optaget af. De ting, du hæfter dig ved i dine omgivelser og i dit 
liv i det hele taget, giver et meget godt billede af, hvem du er. Udvælg 
en tilfældig dag – det kan være allerede i morgen – og vær hele dagen 
opmærksom på, hvad du er optaget af. Hvor har du reelt dine tanker? 
Hvad hæfter du dig ved i løbet af dagen? Hvad lægger du mærke til?
 Hvis du skriver et par stikord ned i løbet af dagen, vil du til aften 
kunne reflektere over, hvad det reelt er, du er optaget af. Du vil få et bil-
lede af, hvad der er vigtigt for dig. Dette kan du bruge til at forstå, hvem 
du er.
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Øvelse 5: Hvad interesserer du dig for?

Dine interesser fortæller også meget om, hvem du er som menneske. 
Nogle mennesker holder deres arbejdsliv og fritid skarpt adskilt, mens 
andres arbejdsliv og fritid er svære at adskille fra hinanden. Uanset 
hvad der er gældende for dig, fortæller dine interesser meget om, hvem 
du virkelig er – og dermed også, hvad dit hjerte brænder for.
 Prøv at lave en liste over alt det, du interesserer dig for. Det kan være 
både professionelt, privat og personligt – og det skal være noget, der er 
vigtigt for dig.
 Nogle mennesker interesserer sig for dyr, mens andre interesserer sig 
for frimærker, bøger, film, fester, farver, elektronik, tøj, kunst, arkitektur, 
musik, rejser, kulturer, religion, politik, sport, møbler, blomster, naturen, 
sprog, eller noget helt andet. Når du har et godt overblik over, hvad du 
inter esserer dig for, kan du pejle dig ind på, hvad der betyder noget for dig.

Coaching

Gode svar udspringer altid af gode spørgsmål. Nedenfor kan du læse 
flere spørgsmål, der guider dig på vej til at få viden og skabe erkendelse 
om: Hvem er du? Målet er, at du kommer tæt på dit hjerte – og på at 
vide, hvem du selv er.

Situationer der guider dig videre:

Hvis du strandede på en øde ø, hvem og hvad ville du så gerne  ♦

have med? (fortæller noget om dine prioriteringer og værdier).
Hvis du skulle ud at rejse, hvor ville du så gerne rejse hen? (fortæl- ♦

ler noget om, hvad der giver dig energi, næring og glæde).
Hvis dit liv var et musikstykke, hvilket ville det så være? (fortæller  ♦

noget om, hvordan du musisk oplever dig selv og dit liv).
Hvis dit liv var en film, hvilken film ville det så være? (fortæller  ♦

noget om, hvordan du dramatisk oplever dit liv).
Hvis i dag var den sidste dag i dit liv, hvordan ville du så tilbringe  ♦

den? (fortæller noget om, hvorvidt du rent faktisk gør det, du har 
lyst til, hvis du sammenligner denne dag med dine hverdage).
Hvilke film, situationer, personer, episoder, etc. bliver du virkelig  ♦

rørt over? (fortæller noget om, hvad der rører ved dit hjerte – og 
dermed fortæller det noget om, hvordan du kommer ind til din 
egen kilde).
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Spørgsmål der guider dig videre:

Hvad betyder virkelig noget for dig i dit liv? ♦

Hvad bevæger dig og rører dit hjerte? ♦

Hvad lægger du vægt på i dit liv? ♦

Hvad har værdi for dig? ♦

Hvad giver mening i dit liv? ♦

Hvem er du? ♦

Hvad elsker du? ♦

Prøv at overveje, hvad du vil svare til de enkelte spørgsmål – og om du 
overhovedet kan svare. For nogle mennesker er det meget store spørgs-
mål, som de synes, det kan være svært at svare på med det samme – 
mens det for andre er spørgsmål, de allerede kender svarene på.

Inspiration & links

Hvis du har mulighed for det, så få fat på filmen Som i himlen (instr.: 
Kay Pollak). Den har i den grad ændret mit liv.
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logbog til egne notater og refleksioner
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HVad Kan du?
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Hvad kan du?

„Hvad enten du tænker, at du kan, eller du tænker, at du ikke kan, vil du 

få ret“ (Henry Ford).

Tanker om ressourcerne
Et forældrepar i USA havde en søn på omkring 1o år. Forældrene havde 
store problemer med drengen, fordi han var kropumulig i skolen og ikke 
passede ind. Han havde problemer i stort set alle fag, og forældrene for-
søgte alt muligt for at få ham til at lave lektier – og gøre alt det, de mente, 
at „normale“ drenge på 1o år skulle gøre. Han blev meldt til fodbold i den 
lokale idrætsklub, blot for at blive til grin hos de andre drenge på holdet, 
fordi han ikke kunne spille med en bold. Han blev meldt til den ene ting 
efter den anden i håb om, at han kunne passe ind i det billede, hans for-
ældre havde af, hvad det ville sige at være „en normal dreng“. Forældrene 
gjorde alt dette i den bedste mening for at få drengen til at passe ind, for 
de kunne ikke forstå, at der ikke var noget, han havde evner for.
 Deres frustrationer blev bare større og større, og drengen blev mere 
og mere indesluttet – og holdt sig for sig selv. Der var ingen, der ville 
lege med en dreng, der ikke kunne noget. En dag tog de kontakt til en 
psykolog for at finde ud af, hvad der var galt med drengen. Psykologen 
spurgte forældrene, hvad drengen var god til. Det vidste de ikke, for de 
havde prøvet alt det, han ikke var god til. Forældrene kiggede på hinan-
den og blev meget flove, fordi de havde skabt et billede af drengen, som 
ikke passede til hans ressourcer. Fra den dag blev de nysgerrige efter at 
finde ud af, hvad drengen var god til. Derfor spurgte de ham, hvad han 
havde lyst til – og han svarede: „Jeg vil gerne spille klaver“. Det kom han 
til, og det viste sig, at han havde et musisk talent ud over det sædvan-
lige. I dag, hvor drengen er voksen, er han en professionel pianist, der 
har stor succes med at gøre det, han er god til.
 Vi har alle ressourcerne til at skabe os det liv, vi ønsker os allermest. 
Og vi har alt det, der skal til for at få succes, fordi vi alle er „gode“ til et 
eller andet. Det handler om vores fokus, som historien med forældrene 
også viser. Det, vi fokuserer på, er det, der vokser. Hvis vi fokuserer på 
alt det, vi ikke kan, så vil det vokse – på samme måde vil alt det også 
vokse, som vi er gode til, hvis det er det, vi fokuserer på.
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sten nr. 2: ressourcerne
Ressourcerne er den anden sten på din varde. Denne sten er som mør-
telen mellem murstenene i dit hus. Det er den sten, der får tingene til 
at hænge sammen. Hvor hjertet repræsenterer vores væren, rummer 
ressourcerne den måde, vi udtrykker vores væren på. Det er vigtigt, at 
mørtelen kan holde murstenen sammen på dit hus.
 Ressourcerne er alt det, du rummer. Alle dine erfaringer, historier og 
oplevelser. Det er alt det, du kan; både bevidste og ubevidste ressourcer. 
Det er din viden, din uddannelse, din livserfaring, dine færdigheder og 
din kunnen. Vær sikker på, at du kan meget mere, end du aner. Når du 
er bevidst om, hvem du selv er, vil dit synsfelt udvide sig – og du vil 
pludselig se alt det, du egentlig er god til. Det betyder, at når du kender 
dig selv, har du skabt en tillid til dig selv – og du får nærmest helt auto-
matisk tillid til dine ressourcer, og du vil herved se dem vokse. Der skal 
et frø til, at en plante kan vokse – men det er lys, varme, næring, vand, 
osv., der gør, at den kan gro. Sådan er det også med mennesker – og 
sådan er det også med ressourcer. Jo mere næring vores ressourcer får, 
jo større bliver de – og jo mere folder vi os ud som mennesker.
 Vi er ofte vores egen største begrænsning for at få succes i livet. Du 
rummer alle de ressourcer, du har brug for, for at få succes og opleve 
glæde. Ofte handler det blot om at lære sig selv at kende, for jo bedre 
du kender dig selv, jo nemmere bliver det også at bruge de ressourcer, 
du har.
 Det danske kvindelandshold i håndbold var for efterhånden mange 
år siden ikke specielt dygtige håndboldspillere på verdensplan. Men der 
var en træner, eller et trænerteam, der havde en anden og ny måde at se 
tingene på. De begyndte at arbejde med spillernes motivation og driv-
kraft – og så på, hvilke spillere der havde hvilke styrker – og hvordan de 
kunne få spillerne til at spille sammen som et hold. Hver enkelt spiller 
arbejdede med lige netop sin plads på holdet for at udvikle ressourcerne 
til at kunne levere en toppræstation her. Det gav succes, men det var 
ikke en succes, som var givet på forhånd. Nogle eller måske de fleste af 
spillerne havde talent for at spille – men det var kun ved at arbejde med 
dette talent og netop bruge deres ressourcer på dette felt, at de udviklede 
deres spillestil. Anja Andersen begyndte bl.a. at arbejde med legen som 
en del af håndboldspillet. Der var ikke nogen, der havde fortalt hende, at 
hun kunne gøre det. Hun gjorde det bare netop som et udtryk for, hvad 
der var sket i de mange træningstimer. Det var nemlig i træningen, at de 
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enkelte spillere udviklede deres ressourcer til også at levere en præsta-
tion i kampene.
 Mange mennesker begrænser sig selv ved at have fokus på alt det, de 
ikke tror, de kan. Mange af os er trænede i at se begrænsninger frem for 
at se muligheder. Hele livet er fyldt med muligheder – og du kan ikke 
vide, om du kan noget, før du har prøvet det. Den energi, du lægger i 
tingene, er også den energi, tingene får. Hvis du lægger al din passion 
i selv de mindste ting, får selv de mindste ting en passioneret energi. 
Sådan er det også med dine ressourcer. Når du bruger dine ressourcer, 
vokser de – og når du ikke bruger dem, falder de „i søvn“.
 Du skal turde bruge dine ressourcer. Mange menneskers ressourcer 
kommer ikke i spil, fordi de ikke tør bruge dem – eller fordi de er bange 
for, at de ikke er gode nok. Jeg har mødt mange mennesker, der har for-
talt mig alt det, de ikke duede til – selvom de reelt ikke havde afprøvet 
det. Når vi prøver noget nyt – og dermed prøver nye ressourcer af – sker 
der ofte det, at vi virkelig vokser og flytter os, og i mange tilfælde vil 
tingene lykkes. Hvis tingene ikke lykkes, er vi blevet rigere på erfaring 
og må bare prøve igen. Som et barn, der er ved at lære at cykle. Barnet 
kan naturligvis ikke lige sætte sig op på cyklen og køre af sted. Det må 
træne. Sådan er det for alle. I nogle tilfælde må vi træne for at lære at 
udvikle vores ressourcer.

når du arbejder med ressourcerne

Når du arbejder med ressourcerne, handler det i høj grad om at være 
nærværende, åben og opmærksom. Du skal være opmærksom på, om og 
hvordan du bruger dine ressourcer – og dermed, hvor du har din energi 
placeret. Det betyder, at hvis du fx gerne vil være dygtig til at danse, 
men aldrig nogensinde bruger din energi og dine ressourcer på at øve 
dig, så bliver du aldrig dygtig til at danse.
 Du skal også være opmærksom på hvilke fysiske rammer, der stimu-
lerer din udfoldelse. Det er min erfaring, at de omgivelser og mennesker, 
vi omgiver os med, i stor udstrækning har betydning for, hvordan vi 
folder os ud som mennesker – og dermed også i hvilken grad vi folder 
vores ressourcer ud. Det betyder, at du skal være meget opmærksom på, 
hvem du er sammen med – og i hvilket miljø du bor og opholder dig, 
fordi det kan have afgørende betydning for, i hvilken grad du bruger 
dine ressourcer. Hvis du føler dig utryg i det miljø og med de menne-
sker, du omgiver dig med, vil det virke som forhindringer for, at du kan 
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være i kontakt med og bruge dine ressourcer – endda de ressourcer, du 
normalt er tryg ved. Når du arbejder med at aktivere og udvikle dine 
ressourcer, er det derfor afgørende, at du kan gøre det i et trygt miljø, 
der stimulerer og nærer dig – så du har lyst til at gå i gang.
 I dag tyder det på, at folk skifter job, partner, bolig, etc. ud med 
en langt større hast, end de gjorde for bare 1o år siden. Der er sket en 
ændring i vores opfattelse af, hvad der betyder noget. Det er som om, 
at vi som mennesker er blevet mere bevidste om at vælge de gode ting 
for os selv – og netop ikke blive i ting, der er dårlige for os. Jeg har 
mødt mange mennesker, der brokker sig over deres job, partner, bolig, 
livsførelse, etc. – mens det, de i bund og grund gør, er at undlade at tage 
ansvar for deres liv og dermed også for, at deres ressourcer kommer i 
spil. Jeg har hørt mennesker sige „jeg kunne også godt tænke mig at 
være god til det og det – men det er jeg ikke“. Grunden er, at de ikke har 
valgt eller prøvet det – og dermed heller ikke har iscenesat deres liv og 
valgt deres omgivelser således, at det er muligt at gøre.
 Hvis du bruger de ressourcer, der giver dig glæde, vil det smitte af på 
disse ressourcer og udvikle dem. Bruger du derimod de ressourcer, der 
gør dig trist, træt og ked af det, så vil du skulle kæmpe med at udvikle 
dem og du vil have svært ved at skabe noget som helst.

Jeg kendte en mand, der havde opsagt sit job som direktør i en offentlig 
virksomhed for at blive portør på et sygehus. „Hvorfor har du sagt dit 
job op?“, spurgte jeg ham. „Fordi jeg bliver så glad af at tale med men-
nesker, der har brug for mig – og som bliver glade, når der er nogen, der 
giver dem nærvær. Jeg glæder mig hver dag til, jeg skal på arbejde – og 
det kræver faktisk ikke nogen anstrengelse for mig – jeg er bare“, sva-
rede han. Manden havde haft en rolle som direktør, som mange faktisk 
misundte ham – men han var ligeglad, fordi det var en helt anden rolle, 
han havde lyst til at udfylde, netop fordi det fyldte ham selv og hans 
omgivelser med glæde.
 På landsholdet har alle spillerne deres plads. Nogle gange må de 
skifte plads, fordi én måske er bedre på stregen end en anden. Nogle er 
dygtige angrebsspillere, mens andre er dygtige forsvarsspillere. De har 
hver deres rolle, som de træner, træner og træner for at blive dygtige. 
Du må også finde din rolle – og finde ud af hvordan du kan bruge dine 
ressourcer og få dem i spil.
 Ressourcer hænger derfor også sammen med de roller, vi påtager os. 

32947_bare goer det.indd   70 21-10-2007   17:44:06



h V a d  k a n  d U ? 71

Hvis du gang på gang er den, der påtager dig alle sekretæropgaverne i 
bestyrelsen i den lokale foldboldklub, når du hellere ville have opgaven 
med at arbejde med holdet, vil du aldrig få denne opgave, fordi du ikke 
har kommunikeret ud, at du gerne vil skifte din rolle ud. Dit valg af 
rolle har stor betydning for, hvorvidt og i hvilken grad du kan leve dine 
ressourcer ud.
 Fra jeg var 25 og nogle år frem boede jeg i London og læste på uni-
versitetet. Jeg havde en idé om, at jeg gerne ville være dygtig til at skrive 
– og måske endda blive journalist på et tidspunkt. Derfor tænkte jeg, at 
hvis jeg på forhånd „lader“ som om, jeg er rigtig dygtig til at skrive, så 
bliver jeg det nok på den ene eller anden måde. Igennem hele mit liv 
havde jeg været udsat for lærere både i folkeskolen og senere i gymna-
siet og på de videregående uddannelser, der brugte utrolig megen energi 
på at fortælle mig, at jeg aldrig ville lære at skrive godt. Det ville jeg lave 
om på, for hvordan kunne de vide det? Jeg lavede lidt research i London 
– og tænkte, at alt er muligt. Jeg fandt frem til et forholdsvis nystartet 
magasin, som søgte journalister eller personer, der var rigtig dygtige til 
at skrive. Det job snupper jeg, tænkte jeg. Så jeg ringede til dem og fik 
lavet en aftale om at komme til et jobinterview samme uge. Det var med 
en noget nervøs holdning, jeg ringede på døren ind til magasinets kon-
tor. Der blev åbnet – og jeg blev budt indenfor og hilste på redaktionen 
og redaktøren af magasinet. Redaktøren spurgte ind til min journalisti-
ske baggrund og hvad jeg havde lavet i øvrigt. Jeg havde egentlig ikke så 
meget at vise – kun nogle ganske få artikler på dansk kunne jeg hen-
vise til. Min begejstring og entusiasme fejlede dog ikke noget. Så hun 
kaldte på en journalist og sagde, at han skulle sætte mig ind i den næste 
opgave, som han og jeg skulle lave sammen. Jeg kunne ikke tro det, men 
det var sandt. Mit første job som journalist var hjemme. Men jeg turde 
ikke gennemføre dette job, fordi jeg ikke følte, at jeg havde hjertet med i 
det. Derfor sagde jeg op efter en uge – og mit fokus blev rettet tilbage på 
arbejdet med den første sten; hjertet.

Find din egen sten nr. 2
Sætningen „du vokser med erfaringen“ har du sikkert hørt andre sige 
til dig – eller måske har du selv sagt den til andre, og sådan er det ofte. 
Hvis du tænker tilbage på dit liv, er det interessant at finde frem til alle 
de situationer, hvor du ikke havde ressourcer til at gennemstå en situa-
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tion – eller til at få den til at lykkes. Prøv at lave en liste over alle disse 
situationer, hvor du fejlede og ikke fandt ressourcerne, når du stod foran 
at skulle tage hul på noget, du var uvant med, så er jeg sikker på, at du 
kun kan notere ganske få situationer ned – hvis du overhovedet kan 
finde nogen. Situationen har sandsynligvis sat en tankeproces i gang. 
Du har sikkert haft en indre dialog kørende og stillet dig selv spørgsmål 
som: Kan jeg nu finde ud af det her? Har jeg de rette kompetencer til 
denne opgave? Er det ikke for meget at forlange af mig selv? Hvordan 
kan de andre tro, at jeg kan klare dette? Hvordan skal jeg overhovedet 
gribe det an? Og måske endda endnu flere spørgsmål. Prøv at overveje 
hvad der skete i situationen – og hvordan du kom frem til, at du rent 
faktisk godt kunne klare opgaven og fandt ressourcerne og energien til 
at løse den.
 Overvej om du føler, at du bruger dine ressourcer optimalt – og om 
du bruger de ressourcer, du ønsker at bruge. Der er altid en grund til, at 
vi vælger, som vi nu gør. Det kan være, at du ikke tør bruge dine res-
sourcer, fordi du er bange for ikke at kunne klare det, være god nok, 
leve op til forventningerne (dine og andres), osv. Men det kan også være, 
at du ikke føler, du orker, gider, har energien til det, osv. Grundene til 
ikke at bruge dine ressourcer kan være mange – og der vil være masser 
af muligheder for at sætte „overspringshandlinger“ ind, så du undgår 
at skulle bruge dig selv og dine ressourcer. Forskellen på, om du bruger 
dem, ligger i din beslutning. Du kan vælge og beslutte bevidst eller ube-
vidst, at du ikke orker, gider, tør, har energi, etc. – eller du kan vælge det 
modsatte, hvor du beslutter dig for, at det her virkelig er noget, du har 
lyst til at gøre. Det er dig, der vælger – og valget er ene og alene dit.

Måske har du i en periode af dit liv ikke haft „dine sande ressourcer“ 
i spil. De ressourcer, der gør dig glad, giver dig energi – og netop tager 
afsæt i dit hjerte. Måske er du et sted i dit liv, hvor du har haft barsel, 
orlov, gået ledig eller på anden vis holdt en pause og ikke brugt dig 
selv. Er det tilfældet, vil styrken af dine ressourcer sikkert ligge på et 
minimum. Det betyder, at du først skal i gang med at aktivere dine res-
sourcer. I en sådan situation kan det være en god idé at begynde i det 
små – og vælge nogle få ressourcer, som du ønsker at styrke. Det kan 
være, du gerne vil være dygtig til at synge. Så må du melde dig ind i et 
kor, starte et kor, eller begynde at synge under bruseren. Det kan også 
være, du gerne vil være dygtig til sprog. Så må du melde dig til et sprog-
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kursus, tage ud og rejse eller flytte til et andet land. Hvis der er noget, 
du gerne vil, men du ikke har ressourcerne eller kompetencerne til det, 
er det din opgave at finde en måde at tilegne dig dem på. Det er min 
erfaring, at rigtig mange voksne mennesker tror, at det er nødvendigt at 
videreuddanne sig for at blive dygtigere. De har ikke set den alternative 
mulighed, der ligger i at prøve sig frem. Det betyder naturligvis ikke, at 
vi ikke skal uddanne os, tage på kurser, osv. – men det betyder, at vi skal 
søge i os selv efter ressourcerne, før vi søger hos andre. Ofte har vi selv 
ressourcerne.
 Det er i princippet uden betydning, hvad andre siger til dig. Hvad 
andre mener om dine ressourcer, er ene og alene et udtryk for deres eget 
verdensbillede. Overvej hvorvidt det, andre siger, nærer dine ressour-
cer – eller om det tærer dine ressourcer. Hvis det nærer dig, vil det give 
mere energi, som igen vil støtte dine ressourcer og bidrage til at bygge 
dem op. Hvis det tærer dig, så lad det passere uden at binde en masse 
følelser i det. Spørg generelt ikke om andres mening og søg ikke andres 
accept, men hold tingene for dig selv indtil du er moden til at møde 
eventuel modstand på dem.
 En anden grund til, at du muligvis oplever en mangel på ressourcer – 
eller ikke tror på, at du er noget særligt – er, at du ikke værdsætter det, 
du rent faktisk kan. Du anerkender måske ikke alt det, som du er van-
vittig dygtig til, men tager det bare som en selvfølge. Der ligger ofte en 
underkendt opgave i virkelig at få øje på det, man er dygtig til – særligt 
hvis man ikke har mennesker omkring sig, der er villige til at minde dig 
om alt det, du er god til.

Fortælling

„Det er ikke fordi, at ting er vanskelige, at vi ikke tør. Det er fordi, vi ikke 

tør, at de bliver vanskelige“ (Seneca).

Hun var en kvinde midt i 3o’erne, der havde arbejdet en del år i rekla-
mebranchen. Og hun havde stor succes. Efter endt barsel med barn 
nummer to fik hun en fyreseddel. Hendes job var overtaget af en anden, 
og der var på nuværende tidspunkt ikke behov for hendes ressourcer 
i virksomheden. Hun anede ikke, hvad hun skulle stille op, fordi hun 
havde viet sit liv til branchen og virksomheden. Vi indledte et samar-
bejde, der skulle sætte fokus på, hvad hendes næste karrieretrin skulle 
være. Hun var meget frustreret, fordi hun ikke kunne forstå, hvordan 
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de kunne afskedige hende. I sin frustration over situationen havde 
hun også givet slip på, hvad det så lige var, at hun skulle i gang med 
at arbejde med, og nu kunne hun ikke få øje på, hvordan hun skulle 
komme videre. Reklamebranchen var hård og ubarmhjertig – og gav 
kun de allerdygtigste eller dem, der var villige til at ofre nærmest alt, 
en chance. Hun havde ikke lyst til at gå i den samme fælde igen, hvor 
hendes børn var tvangsindlagt til meget lange dage i pasningstilbud på 
grund af hendes arbejde. Hun var derfor villig til at foretage gennemgri-
bende forandringer. Hun vidste godt, hvad hun selv stod for – og hvad 
der var vigtigt i hendes liv, men hun vidste ikke, hvad hun egentlig var 
god til. I jobbet havde hun udviklet evnen til at være koordinatoren, 
blæksprutten, projektmedarbejderen, servicechefen, osv. – og det var 
hun i løbet af de år, hun havde været ansat på bureauet, blevet rigtig 
dygtig til. Hun kiggede tilbage på sit liv med en tristhed i blikket, fordi 
det pludselig gik op for hende, at hun havde udviklet alle de kompeten-
cer, som virksomheden ønskede – og jobbet krævede. Men hun havde 
helt glemt at spørge sig selv, hvor hendes virkelige kompetencer lå – og 
hvilke evner hos sig selv hun havde lyst til at udvikle.
 Hun havde altid interesseret sig for udvikling og det at sætte nye ting 
i gang. I fritiden underviste hun unge piger i gymnastik – bl.a. fordi 
hun selv som ung var springgymnast på et elitehold, der ofte turnerede. 
Hun ville gerne udvikle de ressourcer og talenter, som hun brugte både 
som underviser og som gymnast. Derfor tog hun imod den nye situation 
som en kærkommen mulighed for arbejdsmæssigt at orientere sig i en 
anden retning. Hun vidste, det skulle tage afsæt i hendes grundlæg-
gende værdier – og ikke mindst de fundamentale ressourcer, som hun 
nu vidste altid havde været tilgængelige for hende – men som hun i en 
årrække af sit liv ikke havde haft så meget fokus på.
 Det var naturligvis en lang proces for hende at komme frem til, hvad 
det præcist var, hun havde lyst til at arbejde med – men hendes indsats 
blev belønnet. I dag fungerer hun som koordinator og underviser i en 
organisation, der arbejder med idrætstilbud til børn og unge. Et helt nyt 
job – hvor hun både bruger sine ressourcer fra tiden på reklamebureauet 
– og anvender sine ressourcer helt tilbage fra sin tidlige ungdom. De res-
sourcer der gjorde hende glad. Hun udtrykker nu selv med tilfredshed, 
at denne kombination af kompetencer og talenter er med til at udvikle 
helt nye sider i hende, netop fordi hun valgte at fokusere på det, der vir-
kede motiverende for hende – og giver glæde i dagligdagen. Hun høster 
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megen anerkendelse både fra kolleger i jobbet – og fra forældrene til de 
børn og unge hun arbejder med, fordi de kan mærke, at hun gør noget, 
hun er rigtig god til og ikke mindst glad for at beskæftige sig med.

Værktøjer & metoder

„Fokuser på dine naturlige styrker og evner. Undersøg, hvad du har – og 

ikke, hvad du ikke har“ (Eris Osserman).

Jeg vil her præsentere dig for en række konkrete værktøjer og metoder 
til, hvordan du kan arbejde med din sten nr. 2, ressourcer.

(1) Succeshistorier

Vi kan lære af vores succeser fra fortiden. Derfor er det vigtigt at kende 
dine succeshistorier. På den måde får du nemlig et indblik i, hvilke egen-
skaber du har i spil, når du oplever succes i dit liv. Da du arbejdede med 
hjertet, var et af de vigtigste værktøjer til at dække dine grundlæggende 
værdier dit arbejde med dine succeshistorier. På samme måde kan du 
bruge dine succeshistorier som værktøj til at se på, på hvilken måde du 
har brugt dig selv i situationer med succes.

Prøv at gå tilbage til metoden med dine grundlæggende værdier – og 
find frem til de tre situationer, du skrev ned, der var kendetegnende for, 
at du havde succes – og oplevede en wauw-følelse indeni (se side 51-52).

du har allerede set på:
 (1) Hvad der skete i situationen
 (2) Hvad du gjorde
 (3) Hvad resultatet blev.
 Nu skal du se på, hvilke ressourcer og kompetencer du anvendte i de 
tre situationer, fordi disse højst sandsynligt vil være egenskaber, der går 
igen, når du oplever succes. Baggrunden herfor er, at du herigennem 
kan hente vigtige oplysninger om dine ressourcer og dit succesmønster. 
Dine succeshistorier er grundlaget for dit succesmønster, som viser dig, 
hvad der er til stede, når du oplever succes i dit liv både professionelt, 
personligt og privat.
notér derfor ned:
 (4) Hvilke kompetencer, egenskaber og ressourcer brugte du i situatio-
nen?
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Der vil sandsynligvis være kompetencer, egenskaber og ressourcer, som 
gentager sig i de tre situationer. Det er de grundlæggende kompetencer, 
som du bruger, når du skaber succes i dit liv. Hvis du skal i gang med 
en opgave eller står over for en situation, hvor du gerne vil skabe et eller 
andet stort, så hent dine grundlæggende kompetencer frem og brug dem 
i situationen. Så er du sikker på, at du bruger de ressourcer, der er afgø-
rende for, at du er i stand til at skabe succes.
 Jeg havde en kandidat, der var uddannet psykolog – men havde svært 
ved at få det til at ske, hun gerne ville have til at ske. Hun fandt frem til, 
at hun fik succes, når hun selv tog initiativet til at sætte ting i gang – og 
gik efter det, hun drømte om og brændte for, selvom hun måske synes, 
det var svært. I alle sine succeshistorier brugte hun de samme egenska-
ber. Disse omfattede bl.a. stædighed, viljestyrke, arbejdsomhed, målret-
tethed, at tænke utraditionelt, evnen til at planlægge og organisere, over-
blik, iscenesættelse, kontaktskabende evner samt begejstring og engage-
ment. Hun blev herved opmærksom på, at hun rent faktisk var villig til 
at sætte ekstra ressourcer ind, når hun gik efter noget, hun brændte for 
og drømte om. Dette overblik har hun efterfølgende anvendt i sin senere 
karriereudvikling, hvor hun nu ved, hvilke egenskaber og ressourcer der 
skal til for, at hun skaber succes i sit liv. I dag er hun privatpraktiserende 
psykolog og har en meget lovende praksis.

(2) Værdsæt dine ressourcer

Der er altid noget, der fungerer i en situation. Alligevel har rigtig mange 
mennesker ofte fokus på alt det, der ikke fungerer. Igennem de senere 
år har teorien om værdsættende adfærd eller „appreciative inquiry“ 
(anerkendende/værdsættende udforskning) vundet indpas bl.a. i ledel-
sessammenhænge, ikke bare i Danmark – men også i andre dele af den 
vestlige verden. Teorien er udviklet af D. L. Cooperrider og S. Srivastva6. 
Appreciative Inquiry, eller AI, er en metode, der tager afsæt i en mental 
position eller udgangspunkt, der skaber motivation, energi, udvikling 
og læring ved at fokusere på det, der virker og det positive – og se bort 
fra alt det, der ikke virker. Netop derfor er metoden god at anvende, 
når du arbejder med dine ressourcer, fordi jo mere energi du giver til 
de ressourcer, der nærer og styrker dig, jo større bliver disse også. AI 
bygger på det heliotropiske princip. En heliotrop er en plante, der drejer 
sig efter lyset, som fx solsikken, der vender blomsterhovedet mod øst 
ved solopgang og drejer mod vest i løbet af dagen sammen med solen. 
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På samme måde vil mennesker have en tendens til at dreje deres hand-
linger i den retning, som deres forestillinger om fremtiden peger i. Det 
betyder, at hvis en person har en positiv forestilling om, hvad der skal 
ske – vil denne positive forestilling kunne påvirke den retning, som 
personens handlinger drejer i ganske enkelt fordi, det er der, energien og 
opmærksomheden bliver rettet.
 Du kan bruge metoden fra Appreciative Inquiry til at fokusere på det, 
du er god til. Hvis du gerne vil have et overblik over dine ressourcer, så 
lav en liste over alt det, du er god til. Den kan være meget lang, eller den 
kan være kort. Det er dig, der bestemmer. Det kan være alt muligt, du 
noterer ned.

Det kan fx være, at du er god til:
Sove længe ♦

Grine højt ♦

Organisere ting ♦

Lytte ♦

Spille musik ♦

Underholde ♦

Skrive ♦

Elske ♦

Spille kort ♦

Tale flere sprog ♦

Regne den ud ♦

Arbejde med børn ♦

Bruge dine hænder ♦

Arbejde med tal ♦

Leve i pagt med naturen ♦

Være en god ven ♦

Danse ♦

Tænde lys ♦

Lege ♦

Komponere ♦

Illustrere ♦

Male ♦

Spille bold ♦

Skabe tillid ♦

Være hjælpsom ♦
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Bygge sandslotte ♦

Skabe kontakt ♦

Lede ♦

Passe børn ♦

Overtale andre ♦

Motivere dig selv ♦

Osv. ♦

Når du har lavet listen, har du helt sikkert et godt overblik over alt det, 
du i virkeligheden kan, men som du måske ikke til daglig er opmærk-
som på. Hæng listen op et sted, hvor du ser den. Det er vigtigt, at du 
styrker dit fokus på alle dine ressourcer – kun herved kan du begynde 
at dyrke dem. Du må også meget gerne begynde at sige alt det, du er god 
til, højt. Hvis du har skrevet nogle ting ned på din liste, som er meget 
anderledes, end det man „normalt“ forbinder med ressourcer, kompe-
tencer og egenskaber, har det sikkert givet dig smil på læben. Det er 
det gode tegn på, at du begynder at flytte fokus over på nye ressourcer, 
du normalt ikke har haft øje for. Når du har kigget på listen gennem et 
stykke tid – det kan fx være over en uge eller to – så prøv at vælge 1o 
grundlæggende ressourcer eller talenter ud. Dette er de ressourcer og 
talenter, du skal dyrke og fokusere på for at skabe succes i dit liv.

(3) Motivation

Motivationen bag en handling er det, der giver dig energi til at foretage 
en bestemt handling – og ikke stoppe, selvom du er træt, uoplagt, ukva-
lificeret, etc. Motivation viser dine holdninger bag det, du gør. Det hand-
ler om at se muligheder frem for begrænsninger. Det er vigtigt for dig 
at vide, hvad der helt præcist stimulerer og motiverer dig til at „turde“ 
folde dine ressourcer ud.
 Jeg arbejder ikke med en enkelt motivationsteori, men er mere inter-
esseret i at tale med det enkelte menneske for at finde ud af, hvad denne 
person er drevet og motiveret af. Der ligger nemlig en skjult skat gemt i 
dialogen og den enkeltes egen fremhævelse af, hvad der motiverer ham 
eller hende. At motivere er en proces, der skaber og fastholder en mål-
rettet adfærd, som i sidste ende vil kunne resultere i, at en person præ-
sterer noget bestemt. Mennesker er drevet af noget forskelligt, når de er 
motiverede – både indre og ydre faktorer. Motivation kommer bl.a. fra 
et menneskes personlighed (hjertet) samt personens ressourcer og evner. 
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For nogle mennesker handler det om at nå et mål og skabe resultater. 
For andre handler det om at lave noget, der giver mening. Mens det for 
en helt tredje kan være personens uddannelse, der har betydning for, 
om denne person er motiveret.
 Det er min erfaring, at mange mennesker simpelthen keder sig – og 
får for få udfordringer. Der bliver muligvis nok stillet krav til dem 
på jobbet, af partneren og familien, etc. – men hvis ikke jobbet tager 
udgangspunkt i det, der motiverer den enkelte, vil det ikke aktivere alle 
eller de rette ressourcer. Derfor er det vigtigt for dig at vide, hvad der 
reelt motiverer dig. For hvis vi keder os, er det et tegn på, at vi må inve-
stere os selv mere i det vi gør eller gøre noget andet.

(4) Roller

Dine ressourcer lever du ud og udvikler ved at aktivere og fokusere på 
dem – og bringe dem i spil. De hænger nøje sammen med den rolle, 
position eller stilling, du vælger. Hvis du arbejder som bogholder, vil du 
udvikle ressourcer, kompetencer, færdigheder, etc., der kan udfylde dette 
job. Arbejder du derimod som grafiker, er det disse kompetencer, du vil 
udvikle, netop fordi du arbejder med dem.
 Vi har alle en eller flere roller, som vi foretrækker at være i, når vi 
arbejder, lever og er sammen med andre mennesker. Du er måske den 
type, der bedst kan lide at gå forrest og sætte ting i gang og gå de urørte 
græsgange. Hvis du er denne type, er du højst sandsynligt drevet af 
spændingen ved det nye og uprøvede – og lysten til at blive udfordret. 
Det kan også være, at du er den type, der har det godt ved at støtte op 
omkring dem, der går forrest – eller gerne vil være den, der bestem-
mer. Det kan også være, at du er den type, der går meget i detaljer og 
fordyber dig i et område, fordi det er den rolle, du er bedst til. Men det 
kan også være, at du er den type, der egner dig godt til at organisere og 
planlægge det, de andre skal foretage sig. En ting er helt sikkert, og det 
er, at din foretrukne rolle vil blive meget tydelig, når du bliver udsat for 
pres, fordi du i en presset situation oftest vil vise dit sande jeg. Under 
ekstreme vilkår vil du være tvunget til at tage dine grundlæggende 
ressourcer i brug – og bare gøre det, du er god til. Det er også i disse 
situationer, at nye ressourcer, egenskaber og evner træder frem og bliver 
udviklet hos dig.
 Jeg oplevede selv, da jeg i sensommeren 2oo6 deltog i en stor interna-
tional kunstfestival Burning Man, at jeg fandt skjulte ressourcer frem, 
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som jeg helt havde glemt, var mine. Burning Man foregår ude i en ørken 
med 5o graders varme. Der er tørt, støvet og en meget lav luftfugtighed. 
Daglige sandstorme hærger ørkenen, så vi var nødt til at have masker på 
– endda gasmasker – og store beskyttelsesbriller på for at modstå sandet 
og støvet. Heri er der nemlig et giftstof (kaustic soda), der ætser huden 
og trænger ind i lunger, m.v., hvis man ikke er beskyttet. I ørkenen er 
der heller ingenting – og det, du har brug for, skal du selv medbringe. 
Så forhåbentlig har du taget nok med. Du kan heller ikke bruge penge 
der. Og her var det, at jeg pludselig fandt ud af, at jeg var god til at 
handle med folk som fx at bytte en ting for at få noget andet til at ske. 
Når nogen skulle have lavet et eller andet som fx at sende et postkort, at 
få repareret en cykel eller tømt en fyldt toiletvogn, så kunne jeg handle 
med folk og få det ordnet. Ved at placere mig selv under meget ekstreme 
vilkår, fandt jeg nye ressourcer, som jeg i dag kan bruge i andre sam-
menhænge.

Øvelser

I mit arbejde som coach har jeg udviklet mange øvelser til, hvordan du 
kan komme i kontakt med dine ressourser. Mange af disse øvelser er 
udviklet og opstået i situationen, hvor jeg havde en coaching samtale 
med en kandidat. Disse øvelser har vist sig også at være nyttige for 
andre.

Øvelse 1: Find glæden frem

Det, der gør dig glad, er også det, der giver dig liv, næring og energi. Det 
er vigtigt, at du har fokus på, hvad det helt konkret er, der gør dig glad, 
fordi du som alle andre bliver udsat for påvirkning fra dine omgivelser, 
der fx stiller krav til dig eller ønsker, at du gør det ene eller det andet – 
og til sidst har du måske glemt, hvad det egentlig er, der gør DIG glad. 
Men det er dig, der bestemmer, om det er de ting, der gør dig glad, som 
skal fylde i dit liv – eller om det er noget, der ikke nærer dig, der skal 
tage pladsen. Det er dit valg!
 Lav en liste over alt det, der gør dig glad. Det kan være hvad som 
helst. Det kan være, du bliver glad, når solen står op om morgenen, at 
dine børn er sunde og raske, at du har et godt job, at du bliver glad når 
du løber i skoven, at du tjener gode penge, at du har et dejligt hjem, at 
du bor på landet, at du skal på ferie, at være sammen med familien og 
vennerne, at være respekteret, osv. Du kan også lave øvelsen ved at se 
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tilbage på den sidste uge. Find alle de ting, der har gjort dig særlig glad. 
Hvad var det, der gjorde, at du blev glad for noget, grinede eller bare 
havde en god fornemmelse i maven? Var det de mennesker, du var sam-
men med? Var det noget særligt, du foretog dig? Eller var det omgivel-
serne, som skabte en helt særlig stemning?
 Det er ikke afgørende, hvad du skriver ned – men at du overvejer, 
hvad det er, der gør dig glad. Det er vigtigt, fordi det, der gør dig glad, er 
det, der nærer dig. Du kan bruge det til tre ting. Den ene er at få bevidst-
hed om, hvad der gør dig glad – og så se på, hvor ofte eller hvor meget 
dette er en del af din hverdag. Hvis mange af de ting, der gør dig glad, 
ikke er en del af din hverdag, kan du overveje, hvad du kan og vil gøre 
for at integrere disse ting mere i din hverdag. Det andet er, at du bliver 
klog på, hvem du er. Det, der gør dig glad, fortæller, hvad der skal til for, 
at du trives i dit liv. Det tredje er, at vi bliver glade af at tale om det, der 
gør os godt. Det kan i løbet af et splitsekund flytte din opmærksomhed 
fra en situation, der er trist – og hvor du er ked af det, til en situation 
hvor du har det godt.

Øvelse 2: Hvad giver dig energi?

Din energi er drivkraften til, at du kan føre ting ud i livet. Det er brænd-
stoffet, der får bilen til at køre – og som dermed nærer din proces til at 
sætte gang i en bevægelse. Derfor er det meget vigtigt for dig at vide, 
hvad der giver dig energi. Når du er bevidst om, hvad det er, kan du 
bevidst sørge for at styrke dette.
 Lav en liste over alt det, der giver dig energi. Det kan være mange 
forskellige ting lige fra at cykle, danse, løbe i skoven, se solen stå op, 
kysse din kæreste, hilse på naboen, tage på job, drikke champagne med 
vennerne, eller noget helt andet.
 Din liste vil vise dig, hvad det er, der nærer dig og tilfører dig energi. 
Siden hen vil det hjælpe dig til aktivt at handle i retning af de ting, du 
virkelig brænder for. Prøv at kigge på listen – og sæt kryds ud for de 
ting, du i dag bruger tid på, og som giver dig energi. Du får hurtigt et 
overblik over, om det er mange af de ting, du bruger energi på – eller 
om det er få. Hvis det er få, vil du måske opleve en følelse af træthed i 
din hverdag, netop fordi du ikke foretager dig de ting eller flere af de 
ting, der giver dig energi.
 Det er så vigtigt, at vi hver dag sørger for at gøre ting, der giver os 
energi. Det kan være at bruge fem minutter på at danse i stuen, at gå en 

32947_bare goer det.indd   81 21-10-2007   17:44:06



h V a d  k a n  d U ?82

tur eller tage forbi din gamle mormor på vej hjem fra job. Jo mere du 
gør det, der giver dig energi, i jo højere grad styrker du det, der nærer 
dig – og bygger dine ressourcer op. Når du gør noget, der giver dig 
energi, så skaber du mere energi. Det er en positiv spiral.

Øvelse 3: Find dit dyr

Dyr har altid fascineret mennesker. Mange mennesker har også et eller 
måske endda flere dyr, de på et tidspunkt i deres liv har identificeret 
sig med – eller som de syntes særligt godt om. Det er en anderledes 
øvelse at finde ud af hvilket dyr, du er særlig tiltrukket af. Er det en 
chimpanse, en giraf, en kat, en løve, en dromedar, en myg, en elefant, et 
næsehorn, en hval, en hund, en papegøje eller noget helt andet?

Prøv at lukke øjnene et øjeblik og se hvilket dyr, der viser sig for  ♦

dig.
Prøv dernæst at overveje, hvorfor netop dette dyr har vist sig. Hvad  ♦

vil det fortælle dig? Og kan du identificere dig med dyret – og i 
givet fald på hvilke områder?
Hvad kan du godt lide ved dette dyr? Og stemmer dette overens  ♦

med dine egne kompetencer, ressourcer og egenskaber?

Jeg bruger denne øvelse som en måde at blive bevidst om egne ressour-
cer. Fx havde jeg en kvinde, der mente, at hun bestemt var en papegøje, 
fordi hun talte hele tiden. Hun var også rigtig dygtig til at komme i 
kontakt med mennesker – og havde særlig gode egenskaber til at tale for 
en sag. En mand havde derimod et billede af, at – hvis han var et dyr – 
så ville han bestemt være en ørn. Han var den mere stille type, der ikke 
talte, medmindre det gav mening. Det var også altid ham, der havde 
overblikket over en situation – og han traf aldrig en beslutning, før alle 
mulige situationer var undersøgt. En tredje person (en kvinde) mente, at 
hun var en delfin, fordi hun var meget fleksibel og dygtig til at bevæge 
sig hurtigt fra et sted til et andet. Hun var også god til at samarbejde 
med andre, ligesom hendes evne til at drage omsorg for andre menne-
sker var meget stor.
 Således kan du også finde frem til, hvilket dyr, du kan identificere dig 
med – og give udtryk for, hvilke ressourcer, kompetencer og evner du 
mener, dette dyr har.
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Øvelse 4: Hvor har du dit fokus?

Det, du fokuserer på, vokser. Fokuserer du på alt det, du kan, vokser det. 
Fokuserer du på alt det, du ikke kan, vokser det. Derfor er det meget 
afgørende, hvor du har dit fokus, fordi det latent indeholder muligheden 
for at tilføre dig den energi, der skal til for, at du kan leve dit liv fuldt 
ud. Hvis du hele tiden har fokus på alt det, du ikke kan, vil du føle dig 
mindre og mindre værd, fordi den mentale proces, du sætter i gang, 
påvirker dit sind i en negativ spiral. Fokuserer du derimod på alle de 
positive sider, du har – og alt det, du kan, så vokser du som menneske.
 Jeg havde en kandidat i et forløb, der på et af vores første møder 
fortalte mig om alt det, der manglede i hendes liv og alt det, hun ikke 
kunne finde ud af og alt det, der ikke fungerede. Da hun havde talt 
færdig og grædt ud, bad jeg hende fokusere på, hvilke ting i hendes liv, 
hun var god til – og hvilke elementer i hendes liv, der fungerede. Det 
ændrede hendes fokus, og hun talte i flere timer.
 Vælg en tilfældig dag ud, hvor du ønsker at eksperimentere med, hvor 
du har dit fokus. Når det bliver aften, og du ligger i din seng, skal du 
betragte dit sind, inden du lægger dig til at sove. Luk øjnene og lad dit 
åndedræt falde til ro. Slap af i kroppen og mærk, hvordan dine fødder 
bliver tunge, dine ben, din ryg, og så fremdeles, til hele kroppen slapper 
af. Nu skal du forsøge at iagttage, hvad du har givet opmærksomhed i 
dag. Hvor har du haft dit fokus? Hvad har du lagt mærke til? Du skal 
begynde med det, der sidst er sket – og således fortsætter du bagud til 
i morges, hvor du lige var vågnet i din seng. Lad det køre som en indre 
film, hvor du tænker i nutid. Du skal kun lade dine tanker favne det, 
du har givet opmærksomhed. Læg mærke til, om du er vokset i løbet af 
dagen – eller du har følt, du er blevet mindre. Det vil afspejle, om din 
opmærksomhed har været på ting, der nærede dig – eller på ting, der 
tærede dig.

Øvelse 5: Plads til nye ressourcer

Alt det, du opbevarer i dit liv af både fysiske og mentale ting, fylder i dit 
liv og påvirker dine muligheder for at aktivere og bruge dine ressourcer 
– og dermed også din evne til at tænke nyt. Hvis du fx har rigtig mange 
ting i din bolig, som du slet ikke bruger – eller ting, der står opmagasi-
neret i kælderen, så kan det godt være et tegn på, at du har ressourcer, 
som du ikke bruger længere. Det er ikke nødvendigvis godt, fordi du på 
denne måde ikke bruger dig selv og dine ressourcer fuldt ud. Men de 
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hæmmer også din udvikling af nye ressourcer – og dermed, at du kan 
gå i gang med arbejdet med den tredje sten retningen, der handler om at 
sætte mål. Hvis du ønsker at lære nyt og styrke dine ressourcer, må du 
have plads, overskud og energi til det. Ellers vil du blot i tankerne gå og 
drømme om det, uden at det på noget tidspunkt bliver muligt – eller at 
du måske bliver klar over, hvorfor du ikke når dine mål.
 Da jeg skulle på min første pilgrimsrejse, valgte jeg at sælge mere 
eller mindre alt, hvad jeg ejede lige med undtagelse af et par arvestyk-
ker. Jeg solgte alt det, der kunne sælges. Det var en måde, hvorpå jeg 
gjorde plads til alt det nye – og det gav naturligvis i første omgang et 
enormt tomrum. Men dette tomrum blev hurtigt fyldt op af alle oplevel-
serne og historierne fra vejen.
 På et tidspunkt havde jeg også en kvinde i et coachingforløb. Hun 
kunne ikke forstå, hvorfor hun aldrig havde energi til at få lavet noget 
som helst. Det var som om, hun var tømt for energi. Bare det at skulle 
lave en lille ting, kunne dræne hende fuldstændig for energi. Hun 
forstod det ikke. Vi arbejdede med, hvordan hun brugte sine ressour-
cer og sin energi – og hun fandt ud af, at hun længe, faktisk i flere år, 
havde ønsket at få ryddet op i en masse ting, der bare stod stablet både 
i kælderen, på loftet og i familiens øvrige rum, hvor de opholdt sig. Det 
lagde sig som en tung dyne hen over familien, så det var svært virkelig 
at få energi til at fokusere på nye ressourceområder. Da hun tog fat og 
begyndte at få ryddet op, lettede trykket mere og mere, jo længere hun 
kom frem. Efter tre uger havde hun ryddet det hele op og følte sig fri 
til at kunne fokusere på noget nyt. Det var som om, hun havde skabt et 
helt nyt hjem til familien, hvor alle livede op efter flere års tornerose-
søvn.

Coaching

Gode svar udspringer altid af gode spørgsmål. Nedenfor kan du læse 
flere spørgsmål, der guider dig på vej til at få viden og skabe erkendelse 
om: Hvad kan du?

Spørgsmål der guider dig videre:

Hvad er dine vigtigste talenter? ♦

Hvad er du særlig god til? ♦

Nævn tre ressourcer, som andre har sagt, er særlige for dig. ♦

Hvad har du allermest brug for lige nu? ♦
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Hvad er det bedste, der kan ske lige nu? ♦

Hvad vil du gerne blive bedre til? ♦

Hvad vil du styrke dig selv i? ♦

Hvad vil du give slip på? ♦

Inspiration & links

Bogen Ryd op i dit rod af Karen Kingsley (Bogans Forlag) fortæller 
om, hvordan du, ved at rydde op i dit liv, kan få energien tilbage til at 
arbejde bl.a. med dine ressourcer.
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logbog til egne notater og refleksioner
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HVad VIl du?
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Hvad vil du?

„Hvilken vej bør jeg tage?,“ spørger Alice. „Det kommer an på, hvor du skal 

hen,“ svarer katten. „Jeg er sådan set ligeglad,“ siger Alice. „Så betyder det 

ikke noget, hvilken vej du går,“ slutter katten. (Fra „Alice i eventyrland“ af 
Lewis Carroll).

Tanker om retningen
At finde sin retning er som at kigge op på stjernerne og se den dybere 
mening med deres orden og placering i universet. Alle stjerner er per-
fekt placeret på universets stjernehimmel i et usynligt netværk, der hele 
tiden flytter sig året rundt. Nogle gange ser vi Pluto hænge lavt mod øst 
på himlen, mens den andre gange har flyttet på sig, fordi dens bane og 
retning har ændret sig. Udvikling handler om, hvad det er, du vil – og 
hvilken retning du vælger.
 Der var en englænder7 for efterhånden en hel del år siden, der hørte 
om problemerne i Afrika omkring aids. Han hæftede sig særligt ved, at 
der blev givet udtryk for, at en af de primære metoder til at forebygge 
antallet af aids-ramte i Afrika var gennem information og uddannelse. 
Problemet var bare, at det nærmest ville være umuligt at informere og 
uddanne befolkningerne, fordi det ikke var muligt at få budskabet ud 
til så mange mennesker på en måde, der kunne dække et stort geogra-
fisk område – samtidig med at folk ikke havde adgang til fx radio og tv. 
Og hvis de fx havde en radio, virkede den højst sandsynligt ikke, fordi 
de enten ikke havde strøm – eller batterierne var løbet tør for strøm; 
ikke mindst fordi der er langt til nærmeste stikkontakt, og det er svært 
overhovedet at skaffe batterier. Han blev tændt på visionen om at lave 
noget, der kunne sikre, at myndighederne i Afrika kunne informere 
og uddanne befolkningen på en måde, så det kom bredt ud – men også 
så det var muligt for enhver at modtage budskabet. Hans løsning var 
at anvende radioen som medie til information og uddannelse, men det 
krævede, at han kunne udvikle en radio, der ikke var drevet af strøm 
eller batterier, men af noget helt andet. Hans første inspirationskilde 
var grammofonen – og i løbet af en periode, havde han opfundet en 
radio, der kunne trækkes op og lave så meget strøm, at der var mange 
timers radio tilgængelig. Han søgte patent på opfindelsen og fik den – og 
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regnede herefter med, at det ville blive en smal sag at få den sat i pro-
duktion, fordi markedet i ulandene var enormt. Men lige meget hvilken 
virksomhed, han kontaktede, så rystede de på hovedet og kunne ikke 
begribe, at han overhovedet kunne finde på at henvende sig. Han fik en 
dårlig behandling af de fleste og kunne i princippet have droppet det 
hele, idet han var selvstændig og levede af at sælge swimmingspools. 
Men han kunne ikke slippe drømmen om, at denne radio kunne gøre så 
afgørende en forskel for mennesker, der levede i ulandene og havde en 
kolossal risiko for at blive smittet med aids. På et tidspunkt fik han præ-
senteret idéen i et radioprogram, der blev hørt af en investor, som tog 
kontakt til ham. Dette blev begyndelsen på et langvarigt samarbejde. I 
dag er radioen sat i produktion og bliver solgt til ulandene. Hans aktier i 
virksomheden er omkring 8-9 mio. dollars værd – men han har besluttet 
sig for kun at sælge dem for omkring 1,3 mio. dollars, og så sætte resten 
af pengene ind på en fond, der hjælper opfindere. I øjeblikket er han i 
gang med at etablere et opfinderakademi i England, der støtter opfindere 
og præsenterer dem for en række muligheder for at få deres opfindelser 
realiseret.

Hvis du bevæger dig i den retning, du plejer at bevæge dig, så får du de 
oplevelser og resultater, du plejer at få. Men hvis du bevæger dig i en ny 
retning, vil du få nye oplevelser og nye resultater.

sten nr. 3: retningen
Retningen er den tredje sten på din varde. Denne sten er som tegningen 
over dit hus. Det er visionen om, hvordan dit hus skal se ud, når det 
er færdigt. Den tredje sten er dermed også dine drømme, visioner og 
forestillinger om, hvordan fremtiden ser ud. Retningen er afgørende for, 
at du kan arbejde med at udtrykke, hvem du er – og hvad du kan, og 
dermed har en vej for dine handlinger. Hvis du ikke har en retning, vil 
dit arbejde med den første og anden sten kunne blive et udtryk for og 
sandsynligvis afspejle de omgivelser, du er i.
 Din retning er din vision for, hvordan du ønsker fremtiden skal se ud. 
Visionen er din drøm og dit ønske om, hvordan du gerne vil have, tin-
gene skal udvikle sig. Ordet vision kommer fra det latinske ord visio, som 
betyder syn eller drømmesyn. Visionen er som et billede af fremtiden. 
Mange tænker måske ikke over det, men de har en vision – et ønske-
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billede på, hvordan de ser deres fremtid – og hvor det er, de ønsker at 
bevæge sig hen. En vision giver nemlig mulighed for at skabe fremdrift 
og bevægelse. Hvis ikke der var en retning, kunne vi alle bare gå i ring 
og ikke komme nogen vegne. En vision formuleres ofte kort og præcis 
som den retning, du vil bevæge dig i. Formuleringen af dine mål skal 
være med til at gøre det muligt at handle og gå efter visionen. Når du 
kan se, hvor du vil hen, er det betydeligt nemmere at forpligte dig (sten 
nr. 4) og finde vejen (sten nr. 5). At se retningen klart og gå efter den kan 
dog kræve, at du arbejder lidt med din vision, din drøm og dit mål.
 Når mennesker bliver frustrerede, er det ofte, når de mister deres ret-
ning af syne og får følelsen af at gå i ingenmandsland som i tåge, fordi 
de ikke kan orientere sig længere. Når de ikke ved, i hvilken retning de 
skal bevæge sig, er det lidt som at løbe rundt efter sin egen hale og ikke 
komme nogen vegne.
 Forestil dig, at du går i et område, du ikke kender. Det er tåget, og 
du kan ikke se en meter foran dig. Du vil hurtigt erkende, at du er faret 
vild. Det kan være lige meget, om du er uddannet frisør, journalist, 
cand. mag. i dansk og historie eller elektriker: du er faret vild og har 
mistet din retningssans. Du vil føle dig handlingslammet – og nærmest 
ikke vide, hvad du skal stille op for sådan opleves din situation, hvis du 
ikke har en retning. Du kan have nok så tæt en kontakt med, hvem du 
selv er – og vide, hvad du kan. Men hvis du ikke har en retning, er det 
vanskeligt at gøre aktivt brug af det. Vi befinder os indimellem i vores 
liv i situationer, hvor vi mister retningen, taber den af syne – eller hvor 
den ændrer sig. Det kan være, at den retning, du allerede har fulgt, ikke 
længere giver mening for dig, fordi dine grundlæggende værdier har 
ændret sig (hjertet) – og fordi du måske har uddannet dig eller fået kom-
petencer på et nyt område (ressourcerne). Når disse to forhold ændrer 
sig, kan det naturligvis påvirke din retning. Det vil derfor kunne skabe 
en situation af frustration, kaos og fortvivlelse, fordi du ikke længere 
kan se, i hvilken retning du skal bevæge dig. Men denne situation er 
også en mulighed for at orientere dig på ny og finde ud af, om du fortsat 
ønsker at gå i den retning, du har bevæget dig i hidtil.
 Din retning er dog ikke noget, der dumper ned fra himlen til dig. 
Det er noget, du aktivt må skabe eller vælge mere eller mindre bevidst. 
Det er min erfaring, at jo mere bevidst dit valg af retning er, jo stær-
kere vil din forpligtelse til at gå efter den også være – og jo nemmere 
vil det være at arbejde med din vision og dine mål. Livet som sådan 
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er heller ikke som udgangspunkt noget, der „sker“ for dig. Det er 
noget, du vælger og selv er med til at skabe. Det betyder, at du alene 
er ansvarlig for alt, hvad der er skabt i dit liv. Det er dine valg – og 
dermed det, du sender ud, der afgør, hvad der kommer til at ske. Hvis 
du ikke har en retning, vil dine valg være præget af tilfældigheder og 
måske det, der tilfældigvis er oppe i tiden. Dit valg af retning hænger 
sammen med din vision for dit liv. Det gælder alle livets forhold lige 
fra parforhold, karriere, bolig, til valg af venner, fritidsinteresser, osv. 
Mange mennesker oplever måske ikke, at det er så bevidste valg – eller 
de er ikke klar over, hvorfor de vælger ét frem for noget andet. Prøv 
at tænke tilbage på dine ferier. Det er noget, rigtig mange mennesker 
bruger lang tid på at planlægge. De ved, hvad de vil have ud af deres 
sommerferie, hvad der skal ske på ferien, hvordan vejret skal være, 
osv. De har et drømmebillede (en vision) af, hvordan de ser sig selv og 
familien på feriestedet – og de kan måske endda mærke, hvordan det 
vil være at være der og fornemme hvilken stemning, de ønsker. Når 
de skal i gang med at vælge deres konkrete ferie, vil de have en række 
mål, som de gerne vil have opfyldt. Målet kan fx være, at rejsen maks. 
må koste et vist beløb, ligesom destinationen skal være et varmt sted, 
osv. Det betyder, at målene gør det muligt at realisere visionen – og 
netop gå i den ønskede retning. Forestil dig, hvis alle mennesker gav 
det samme af sig selv, når det handlede om alle livets øvrige gøremål 
som når de skal på ferie.

når du arbejder med retningen

Når du arbejder med den tredje sten retningen, handler det om at finde 
din retning og dine mål – og netop finde frem til, hvad det er, du gerne 
vil have til at ske i dit liv. Med den første sten hjertet har du fundet frem 
til, hvem du er – og hvad der er dine grundlæggende værdier. Med den 
anden sten ressourcer har du fundet frem til, hvad du kan. Nu skal du 
finde ud af, hvordan du vil bruge dette. Den overordnede idé er at finde 
din retning. Det betyder, at du skal finde ud af, hvilken retning du vil 
bevæge dig af. Hvis du forestiller dig, at du kører i din bil eller i en bil 
rundt i en rundkørsel med syv forskellige, mulige afkørselsveje, så er 
det første, du skal gøre at vælge, i hvilken retning du vil køre. Retningen 
er ofte ikke noget, du lige bestemmer eller beslutter dig for. Det kan det 
godt være, men så er det ikke sikkert, du vælger den rigtige vej – og du 
må så leve med, at det kan være, du ikke skal bevæge dig ret lang tid i 
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denne retning. Derfor er du nødt til at vide, hvad der har betydning for, 
hvilken retning du vælger. Hvad skal være din ledestjerne? Og hvilke 
mål vil du gerne nå i dit liv, i den kommende periode, og fx i løbet af 
et år? Det er her dine drømme kommer frem – og du arbejder med det, 
du virkelig brænder for. Vores drømme skal dog ikke forblive drømme, 
idet de herved fastholder vores energi i „drømmen“. Når din energi er 
fastholdt i noget, du blot tænker kunne være rart at få eller have i dit liv, 
kan du ikke bruge denne energi til fx at tiltrække nye ting eller sætte 
nye ting i gang. Det er som et badekar, der er fyldt til randen af vand. 
Der kan kun være en vis mængde i det inden, vandet render over. Du 
kan tage udgangspunkt i dine drømme til at formulere din vision. Dine 
drømme kan være alle mulige tanker og idéer om fremtiden, men for 
at skabe en vision som retningsgiver og ledestjerne, må du sortere ud i 
dine drømme. Dine mål skal være målbare, attraktive, præcise, tydelige 
– og du skal have fastsat et tidspunkt for, hvornår du vil have opnået dit 
mål. Dit mål er din drivkraft til at gå vejen.
 Mange mennesker tror, retningen kommer af sig selv. Det gør den 
ikke. Det er noget, du skal beslutte dig for og vælge. På min første pil-
grimsrejse mødte jeg en australier, der troede, at det, der kom af sig 
selv, også gik af selv. Problemet var bare, at der her var tale om vabler. 
Livet er ikke sådan indrettet, at tingene bare flasker sig af sig selv. Jeg 
har mødt mange, der ønskede, at jeg kunne fortælle dem, hvilken vej 
de skulle gå. Det kan jeg ikke. Ansvaret ligger hos dig selv, for hvis du 
lægger ansvaret uden for dig selv, tillader du også, at det er andre, der 
bestemmer over dit liv og din skæbne. Og det bør kun være dig (og 
Vorherre). Men det er selvfølgelig altid svært at skulle vælge sin retning, 
fordi du i samme øjeblik vælger noget andet fra. Jeg oplever, at der er 
rigtig mange mennesker, der næsten ikke tør vælge noget som helst, 
fordi de er så bange for at gå glip af noget. Vi kan selvfølgelig ikke se, 
hvad der ville være sket, hvis vi havde fortsat ud ad retning a, hvis vi 
har valgt retning b. Og det er ikke sikkert, at vi kan vælge begge retnin-
ger. Hvis vi kunne, så ville energien blive spredt på flere retninger, og 
det ville aldrig give det samme resultat, som hvis vi koncentrerede ener-
gien omkring én retning. Samtidig er det meget svært at operere med 
flere visioner. Det kan vi i princippet godt, men der sker det samme, 
som når man blander ketchup og kaffe: Det bliver en rodet blanding, der 
ikke rigtig giver mening.
 Når mennesker ikke har en retning, sker der ofte det, at de går lidt 
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i panik. De har måske været vant til at have en retning, hvor deres 
hverdag har været fyldt op af fx et job, en kæreste, venner, fritidsakti-
viteter, etc. – men hvis der sker det, at et af de store områder lige plud-
selig ændres, kan der opstå en paniksituation. Det kan være, du bliver 
afskediget fra dit job, kæresten dropper forholdet eller dine venner 
langsomt dropper kontakten til dig. Det er som at få rykket gulvtæppet 
væk under sig – også selvom det er dig selv, der vælger at træffe denne 
beslutning. Når sådan noget sker, er det vigtigt, at du har ro omkring 
dig, fordi du står i en situation, hvor du skal til at finde ud af, om du vil 
fortsætte din retning – og hvad dine mål nu skal være. Filosoffen Frie-
drich Nietzsche sagde engang, at efter kaos kommer klarsyn. Din vision 
skal ikke tage afsæt i noget hovedkulds, blot fordi du har et stort behov 
for at gøre noget. Du skal nok nå det hele. Din vision skal du nemlig 
bruge tid på at finde. Det betyder bestemt ikke, at den bare dumper ned 
fra himlen en nat, men det er ofte således, at jo mere du arbejder med 
din vision, jo stærkere bliver den. Disse svære livssituationer opstår 
ikke, fordi du skal rammes af noget dårligt i livet. Det er situationer, 
der opstår, når du er klar til at gennemgå en transformationsproces. 
Det sker, fordi du sender signaler ud om, at den retning, du har gået 
hidtil, ikke længere matcher det, du har inden i dig. Det vil sige, at du 
er blevet mere klar i dit hjerte og i dine ressourcer. Derfor udsender du 
ubevidst signaler, der sætter en ydre proces i gang. Vær lykkelig hvis 
der er sket noget sådan for dig, for livet har altid noget endnu bedre i 
vente til os – også til dig.

Når retningen i visionen er fastlagt, er det muligt at arbejde med og 
beslutte, hvad dit mål skal være. Mange mennesker sætter sig ikke 
bevidste mål, fordi det ikke ligger naturligt for dem – men måske gør de 
det alligevel mere eller mindre intuitivt. Det er vigtigt at sætte mål op 
for, hvad det er, du gerne vil have til at ske i dit liv. Dine mål er som en 
katalysator for den energi, du efterfølgende sætter handling bag. Hvis du 
har fastsat dig et godt mål, vil du også efterfølgende kunne mærke, at du 
er motiveret til at gå efter at få det opfyldt.
 Vi kan opstille mål om alt muligt. Nogle mennesker sætter sig 
mange mål, mens andre mennesker sætter sig få mål eller måske slet 
ingen. Rigtig mange mennesker sætter sig diffuse mål, som måske 
lyder meget gode – men som er umulige at handle efter. Forestil dig, 
at du drømmer om et hus på landet – og at det er din vision at bo i 
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pagt med naturen. Du kan sagtens sætte dig et mål om at købe et hus 
på landet, mens hvis dine grundlæggende værdier fx er frihed – og du 
rent faktisk nyder friheden ved at bo i din lejlighed og være uforpligtet 
over for vedligeholdelsen af et hus, kan du blive ved med at drømme 
uden, at din drøm nogensinde går i opfyldelse. Derfor er det vigtigt, at 
dit mål både er klart og tydeligt – og realistisk, så det er muligt for dig 
at skabe det nødvendige commitment, hvor du også har lyst og energi 
til at sætte handling bag.
 Diffuse drømme ender ofte i ingenting. Du skal kunne se lysende 
klart for dig, hvor du er på vej hen. Hvis du lukker øjnene et øjeblik, 
skal du kunne se dit mål for dig. Det skal være som en film, du kan 
spille for dit indre øje. Hvis du ikke er klar over, hvem du selv er (den 
første sten), og hvad du kan (den anden sten), kan det være svært at se 
dit mål klart. Nogle gange kan der også være støj, som gør, at du må 
have tålmodighed med dig selv. Det kan fx være kritiske situationer i 
relation til andre mennesker, der gør, at du ikke kan se din situation 
klart, og derfor heller ikke kan formulere dig et mål. Andre gange kan 
det være svært at sætte sig et mål, fordi vi jo alle gerne vil det hele og 
samtidig tænker „hvad nu hvis?“. For mange mennesker tager den ene 
dag den anden uden, at de gør sig klart, hvad det er, de vil med deres 
liv. Vi har alle ressourcerne til at få succes, men det kræver, at vi har et 
mål at gå efter – og at vi er villige til at forpligte os til også at gå efter 
det liv, vi ønsker os.

Mange mennesker undlader at sætte sig et mål – og endda et ambitiøst 
mål – fordi de er bange for succes. Det er nemlig ikke fiaskoen, de er 
bange for. De er bange for, at de ikke kan leve op til succesen. Måske 
kender de den – eller måske tør de slet ikke gå ind i det felt af skræk 
for, at de ikke kan leve op til det, successituationen indebærer. Det er 
tankevækkende, hvordan vi som mennesker enten undlader at gøre ting 
eller udsætter dem af frygt for, hvad udfaldet vil blive, når vi egentlig 
umuligt kan vide det. Jeg har også bedt rigtig mange mennesker om at 
nævne alle de situationer i deres liv, hvor de har stået over for noget nyt 
og uprøvet, hvor mange gange de ikke har løst opgaven enten på den 
ene eller på anden måde – og dermed oplevet en fiasko. De allerfleste 
mennesker fortæller, at de klarede opgaverne, selvom de ikke vidste, om 
de kunne på forhånd. De var muligvis bange for ikke at være gode nok 
– men dette er ikke en gyldig grund til, at vi afholder os fra at prøve 
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os frem. Der er naturligvis ting, som vi er mere eller mindre dygtige 
til – og som vi har mere eller mindre talent for, men du ved ikke, hvad 
du kan, før du har prøvet. I princippet kan du alt indtil, du efter utallige 
forsøg har erfaret, at det var en umulig opgave.
 På et tidspunkt var jeg coach for en kvinde, der havde været udsat for 
et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads. Det stod på 
over flere år – og resulterede til sidst i, at hun først var nødt til at syge-
melde sig og til sidst måtte sige sit job op. Der var nu gået to år. Hun var 
fortsat ikke kommet sig over chokket og gik i den tro, at det var hende, 
der var noget galt med. Ledelsen på arbejdspladsen havde udsat hende 
for så stor psykisk belastning, at hun var bukket under og havde mistet 
kontakten til sig selv. Ved vores første møde var hun afventende, på vagt 
og skeptisk, fordi hun ikke rigtig troede på, at der kunne være nogen, 
der ville behandle hende ordentligt. Vi talte om situationen – og jeg 
fandt ud af, at hun var et utroligt varmt, kærligt og meget professionelt 
menneske, der stillede store krav til at kunne levere kvalitet i sit job. Det 
var der bare ikke nogen, der havde udnyttet, blandt andet fordi de var 
misundelige på hende. Jeg spurgte hende, hvad hun havde lyst til for 
at finde ud af, hvad der var hendes jobønske, men det vidste hun intet 
om. Hun var så langt væk fra arbejdsmarkedet, at hun på nuværende 
tidspunkt slet ikke kunne se sig selv i et job. Derfor spurgte jeg hende, 
hvad hun havde allermest brug for. Svaret lød: „at ligge på stranden 
og solbade“. Det var åbenbart det, der skulle til for at bygge hende op 
indefra. Hun solbadede fra tidligt på sommeren helt hen til september. 
Vi havde løbende møder, hvor jeg hver gang spurgte hende, hvad hun 
havde mest brug for. Og svaret var det samme. Men lige pludselig en 
dag vendte bøtten. Hun havde fundet ud af, at hun ville have et job på 
deltid inden for kreativitet og udvikling, hvor hun også kunne være med 
til at have indflydelse på beslutningsprocessen og være med til at præge 
udviklingen. Jeg spurgte hende, hvornår hun gerne ville have dette job, 
som hun faktisk så tydeligt kunne beskrive. Deadline blev fastsat til 1. 
december. I de efterfølgende par måneder arbejdede vi meget målrettet 
på projektet. Midt i november havde hun endnu ikke fået et job – men 
havde været til en samtale og havde flere ansøgninger ude. Den 26. 
november ringede hun til mig og fortalte, at hun havde fået jobbet – og 
skulle begynde den 1. december.
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Find din egen sten nr. 3
Når du arbejder med at formulere din vision og fastsætte dit mål er 
det vigtigt, at du ved, hvad du sigter efter. På den måde kan du langt 
bedre indstille dit gevær, så du også rammer. Det er derfor vigtigt, at 
du arbejder med at formulere din vision og fastsætte dine mål for, hvad 
det er, du vil. Hvis du spørger dig selv „hvad er det, jeg gerne vil med 
mit liv?“ vil dit svar enten være en lang række ting, du gerne vil satse 
på og håber, kommer til at ske i dit liv – eller også er dit svar måske et 
helt overordnet svar, at du vil være lykkelig, have et lykkeligt liv eller 
noget i den retning. Og så kan det også være, at du slet ikke har noget 
svar, fordi du simpelthen ikke ved, hvad du vil med dit liv. Kort sagt 
kan dine svar være: (1) vil det hele, (2) vil noget overordnet, eller (3) ved 
det ikke. Universet og lovene i universet er således indrettet, at det, du 
sender ud, også er det, du får igen. Det betyder, at hvis du fx har et mål 
om, at du skal nå det hele – og helst inden du bliver 4o eller 5o år eller, 
at du ugentlig har en lang liste af ting, du gerne vil have til at ske, kan 
du meget vel komme til at sende forvirrende eller slørede signaler ud. 
For hvad er det i virkeligheden, du gerne vil? Og her er det, du skal være 
præcis.
 Jeg arbejdede på et tidspunkt sammen med en mand sidst i 3o’erne. 
Vi talte om, hvad der var hans målsætning – og hvad det var, han gerne 
ville gå efter. Han talte i meget lang tid – og særligt om alt det, han ikke 
havde opnået, men som hans kammerater fx havde opnået i deres kar-
riere. Han var så fokuseret på at få succes og nå nogle meget høje mål, 
at han helt glemte at nyde rejsen undervejs til målet og succesen. Succes 
er ikke noget, du „bare“ får – det er noget, der kommer, når du har givet 
dit hjerte for en sag, du virkelig brænder for. Derfor behøver du egentlig 
ikke at bekymre dig om, hvorvidt du får succes eller ej – hvis du blot 
altid sikrer dig, at du laver det, du har lyst til – og sørger for at være der, 
hvor dit hjerte er – og at du gør dig umage på vejen derhen (den femte 
sten). Dybest set er det uden betydning for dig, hvad andre har opnået i 
deres liv. Det er selvfølgelig noget, du kan glæde dig over på deres vegne, 
men det er din egen sag uvedkommende. Vi bestemmer selv, hvad det 
er, vi vil have til at ske i vores liv, men hvis vi vil have det hele til at ske, 
er det ikke sikkert, at hverken vi eller universet kan overskue det.
 Derfor er et godt råd: Hvis du vil have nogle ting til at ske i dit liv, må 
du begynde med én ting. Det behøver ikke at være en stor ting. En lille 
ting kan sagtens gøre det. For det du reelt skal til at træne, er din evne 
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til at sætte dig et mål og gå efter det. Om du har sat dig et meget lille 
mål eller et stort mål, er i princippet fuldstændig ligegyldigt. Universet 
arbejder på samme måde med de små og de store ting. Derfor vil det 
ofte være nemmere, hvis du i din træning i at sætte dig mål begynder 
med nogle mindre ting, du gerne vil opnå. Det er nemlig vigtigt, at du 
finder ud af, hvordan det virker for dig. Når du har mærket suset ved at 
nå et mål, som du måske ikke havde forestillet dig, du kunne nå, vil din 
motivation til virkelig at arbejde med et noget større og mere ambitiøst 
mål være vækket.
 Lad os tage et eksempel. Du ønsker fx at få mere glæde ind i dit liv. 
Du kan sagtens sende et ønske ud om, at du ønsker mere glæde i dit liv 
– men det kan være svært fx for en modtager at vide, hvad der præcis er 
glæde for dig. Universet arbejder således, at jo mere præcis og konkret 
du kan være samtidig med, at du er åben over for de input og signaler 
du får fx via din intuition, jo tættere er du også på, at få det, du drøm-
mer om og brænder for, til at ske. Hvis du derimod i dit arbejde med 
den første og anden sten har fundet frem til, at du bliver glad, når du 
arbejder selvstændigt med at udvikle kurser, smykker eller noget helt 
tredje, vil din vision fx kunne lyde således: „Min vision er at skabe pro-
cesser, der udvikler menneskers potentiale“ eller „Min vision er at styrke 
menneskers selvværd“. Dit mål eller din målsætning kan du fx formu-
lere således: „Mit mål er at etablere mig som selvstændig kursusudbyder, 
der tilbyder tre forskellige kurser, der får mennesker til at udvikle sig. 
Virksomheden ønsker jeg at etablere den 1. august i år. Osv.“. I det andet 
eksempel kunne dit mål eller din målsætning være formuleret således: 
„Mit mål er at etablere mig som selvstændig smykkeproducent, og i 
dette arbejde producere og sælge designersmykker. Mit mål er at etab-
lere virksomheden den 1. juli i år. Osv.“.

Ovenstående eksempler viser, at du skal formulere meget præcist, hvor 
det er, du vil hen – og hvad, det er, du vil der. Det betyder, at du skal 
finde frem til, hvad det lige præcis er, der skaber glæde for dig – og 
dermed arbejde med den anden sten: ressourcer. Du vil kunne formulere 
din vision som den ønskede situation, du gerne vil bevæge dig mod, 
mens dine mål vil præcisere, hvad det præcist er, du vil opnå her. Hvis 
du ikke kan finde ud af, hvilket mål du vil sætte dig, må du sætte dig et 
mere vilkårligt mål og se, om det virker for dig. Ellers vil din energi ikke 
kunne målrettes nogen steder hen.
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 Når du arbejder med at sætte dig mål, er det vigtigt ikke blot at 
fastsætte et præcist, tydeligt, konkret, realistisk og samtidig ambitiøst 
mål – men også at beslutte dig for, hvornår du vil have opnået dit mål 
(sæt det på en tidslinje). Det er ikke altid let at være så præcis, fordi 
du måske har brug for at finde ud af, hvordan du kommer dertil, men 
arbejdet med den første og den anden sten vil med sikkerhed give dig 
inspiration, tanker og idéer hertil. I denne del af processen vil du blive 
klar over, hvad der er vigtigt for dig i dit liv – og hvilke ressourcer du 
gerne vil arbejde videre med. Hvis du er usikker på eller i tvivl om, hvad 
det er, du gerne vil, så tillad tvivlen at være der. Det er min erfaring, at 
mange mennesker har utroligt svært ved at sætte sig et mål for, hvad det 
er, de gerne vil. Og samtidig lever vi i en verden, hvor viden – der tid-
ligere var koncentreret på relativt få personer – i dag er tilgængelig for 
os alle. Vi kan få den viden, vi har brug for. Vi lever i et samfund, hvor 
der er nok til alle – i vores del af verden i hvert fald. Det giver os en lang 
række valgmuligheder. I modsætning til 197o’erne og 198o’erne står vi 
nu pludselig med et liv uden begrænsninger og kan vælte os i forbrugs-
goder og bruge penge. Nogen mennesker endda rigtig mange penge på 
luksusvarer, oplevelser, velvære, sundhed, osv. Mange af os er blevet 
kvalitetsbevidste forbrugere, der gerne vil skille sig ud som selvstæn-
dige individer, der er noget ganske særligt. Vi vil alle gerne det hele, og 
vi vil gerne leve det rigtige liv, hvor vi bruger os selv og vores tid mest 
optimalt. Det stiller os i en situation, hvor vi er opmærksomme på, at 
vores valg kan få store konsekvenser for vores fremtid. Eller sådan føles 
det måske. Derfor kan det også være svært at vælge, for hvad nu hvis 
jeg ikke vælger rigtigt – eller vælger det helt rigtige for netop mig? Hvad 
sker der så? Det er min oplevelse, at mange mennesker derfor lader sig 
forføre af andres og mediernes valgmuligheder frem for fx at spørge 
sig selv: Hvad er det egentlig, jeg vil med mit liv? Det er i dag meget 
sværere at sætte sig et mål og gå efter det, fordi vi har så mange valgmu-
ligheder. Mange bruger ikke tid på at finde ud af, hvad de vil med deres 
liv. Måske fordi de ikke gider tage stilling. Det er også en måde at vælge 
på. Det er naturligvis meget nemmere sådan umiddelbart betragtet at gå 
gennem livet uden at skulle forholde sig og blive konfronteret med sig 
selv „og hvad det så lige er, man vil med sit liv?“. Det er nemlig således, 
at når du formulerer en vision og fastsætter et mål eller en målsætning, 
så bliver du tvunget til at forholde dig til dig selv. Du bliver dermed også 
nødt til at se på og vurdere dit eget liv for at kunne reflektere over, om 
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det er sådan, du ønsker at leve. Det, der også sker, når du formulerer en 
vision og fastsætter et mål, er, at du mentalt forpligter dig til at „gøre 
noget“. Du bliver nødt til at tage ansvar for det, du har besluttet dig for. 
Hvis ikke du gør det, vil du sandsynligvis kunne blive utilfreds med dig 
selv – og det sætter let en negativ spiral i gang.

Fortælling

„Hvis du sigter efter månen og ikke rammer den, vil du alligevel havne et 

sted mellem stjernerne“ (kinesisk ordsprog).

Han var en ung mand i begyndelsen af 3o’erne med et stort talent som 
komponist og klassisk musiker, der netop havde afsluttet sin uddannelse 
på konservatoriet. Et talent er sjældent nok til at få succes og blive et 
navn. Han spillede i nogle forskellige bands, men der var ingen struktur 
på det. Det var tilfældighederne, der havde fået de unge mennesker til at 
arbejde sammen – og han var nærmest konstant utilfreds med de andre 
i bandet, fordi det var ham, der skulle lave alt arbejdet. Han skulle sørge 
for at kontakte spillesteder, så de kunne komme ud og optræde. Han 
skulle sørge for alt det praktiske med, hvem der skulle køre, osv. Han 
skulle sørge for at ringe til de andre og sikre sig, at de også dukkede op 
på deres øveaftener. De havde lejet et mindre lokale, hvor de kunne øve 
– men det var altid ham, der måtte stå for at rydde op, medbringe højt-
talere og forstærkere. Han lavede også andre ting – og var bl.a. med i et 
stort orkester, hvor han vurderede, at muligheden for succes var stor. De 
havde nemlig flere ambitioner. Men tilfreds var han ikke. Det var som 
om, han var gået i stå. Der var ikke rigtig noget, der gav ham energi og 
overskud. Den ene dag tog den anden, og han blev bare mere og mere 
slap i betrækket. Han begyndte selv at være ligeglad, som de andre i 
bandet også var. Hans engagement i det store orkester ændrede sig også. 
De begyndte at stille krav til ham, og kvaliteten af hans arbejde dalede. 
Det gik heller ikke så godt med forholdet til kæresten, fordi han næsten 
ikke orkede at være til stede, når han endelig var hjemme. En nær ven 
spurgte ham, hvad der var galt – og han fortalte, hvordan han langsomt 
havde mistet lysten til at spille og komponere og energien til at gøre sig 
umage. Det gik ud over kvaliteten i hans arbejde – og satte gang i en 
negativ proces. Der var ikke længere ret meget, der gav mening. Ven-
nen foreslog ham, at han tog kontakt til en coach, der kunne give ham 
fornyet energi og skabe et overblik over situationen, så han i hvert fald 
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kunne tage hånd om den, frem for at lade det hele smuldre imellem 
fingrene på sig. Han tog kontakt til mig, og vi fik lavet den første aftale. 
Det skulle vise sig at blive til flere – og endnu flere aftaler. På vores 
første møde fik han en masse spørgsmål om, hvad der virkelig betød 
noget for ham, hvad han lagde vægt på, hvilke kompetencer han havde, 
hvad han var god til, osv. Det var spørgsmål, som han helt havde glemt 
og skudt i baggrunden. Pludselig gik det op for ham, at han havde en 
masse kompetencer og ressourcer. Et af de områder, der derimod haltede 
bagud, var hans målsætning. For han vidste egentlig ikke, hvad det var, 
han ville. Jeg spurgte ind til, hvad hans vision var med at være musiker 
og komponist. Det vidste han heller ikke. Disse spørgsmål igangsatte en 
proces hos ham. Han begyndte fx at tænke på, hvor det var, han ville 
hen rent musikalsk – og hvad han ville nå. Han vidste dog, at han gerne 
ville komponere og spille sin egen musik – og gerne ville etablere sit 
eget band. Det, han spillede i i dag, havde slet ikke det ambitionsniveau, 
han havde. Og det smittede gevaldig af på engagementet og kreativite-
ten. Jeg gav ham en udfordring. Han skulle tænke på hvilke musikere, 
der for ham ville være de fedeste at spille sammen med. Der var faktisk 
et par stykker. Og hvis de oven i købet ville være med til at spille hans 
musik, så var det den største drøm, han overhovedet kunne få øje på. 
Og så ville han faktisk også rigtig gerne have sin egen musik udgivet. I 
løbet af relativ kort tid begyndte den ene drøm efter den anden at vise 
sig for ham. Det var pludselig ganske tydeligt, hvad han gerne ville. Han 
var meget skarp på, hvad han ønskede – og hvornår han skulle have 
opnået sit mål. Det gav ham energi til at planlægge og organisere sin tid 
meget nøje, fordi tiden pludselig blev en knap faktor. Han droppede hur-
tigt sit engagement i bandet og begyndte at tage kontakt til de forskel-
lige musikere. Selvom han var bange for, at de ville afvise ham og sige 
nej, så valgte han at benytte andre metoder, end man måske normalt vil 
bruge til at skabe kontakt. Det viste sig at give pote. I dag har han bl.a. 
etableret et band med nogle af de største musikere i Danmark, der spil-
ler den musik, han har komponeret. De skal også udgive en cd, ligesom 
de skal ud og turnere.

Værktøjer & metoder

„Der er ingen, der kan forhindre en flod i at flyde den vej, den har beslut-

tet sig for“ (egen tekst).
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Jeg præsenterer en række konkrete værktøjer og metoder til, hvordan du 
kan arbejde med din sten nr. 3, retningen.

Fremtidsvision

Din vision fortæller, hvor du vil hen. Det er din ledestjerne, der viser dig 
vej – og det kan sagtens være den, du arbejder efter hele dit liv, ligesom 
den kan omfatte en kortere eller afgrænset periode af dit liv. Visionen 
er dit ønskede og forestillede billede af, hvordan din fremtid ser ud eller 
billedet af, hvordan det ser ud et stykke ud i fremtiden. Visionen er ikke 
et konkret mål eller målsætninger. Når du skal vurdere, om du bevæger 
dig i samme retning som din vision, må du omsætte den til konkrete 
mål og delmål, der igen specificeres i konkrete strategier for, hvordan du 
vil gennemføre visionen.
 Visionen kan du udarbejde og formulere på mange måder – og du 
kan sagtens inddele processen i nogle faser, som du følger. Visionen er 
grundlaget for, at du kan fastsætte din målsætning.

Hvordan du kan arbejde med at formulere din vision og målsætning:

Fase 1:  Visionsværksted: Hvad er det, du gerne vil have, der kommer til 
at ske i dit liv?

Fase 2: Udkast til din vision.
Fase 3: Dialog om din vision fx med en coach, partner eller en god ven.
Fase 4: Endelig formulering af din vision.
Fase 5: Målsætning.

Fase 1: Visionsværksted

Et visionsværksted er en enkel metode til, hvordan du kan brain-
storme og komme omkring alle væsentlige områder i dit liv, som har 
betydning for dig, når du skal udarbejde og formulere din vision. Jeg 
udarbejder selv en vision for hvert år, fordi det giver mig en fornem-
melse af hvilken retning, jeg ønsker, året skal tage. Det gør jeg hvert 
år op til nytår. På nytårsaftensdag sætter jeg mig alene nogle timer og 
helliger mig arbejdet med visionen for det nye år. Det er min måde at 
få et godt afsæt for året, der står for døren. En klog kone fortalte mig 
også engang, at den mest hellige dag på året er nytårsaftensdag. Derfor 
er det en rigtig god dag at bruge til at formulere visionen for det nye 
år. Jeg har arbejdet med visionen for mit liv i rigtig mange år, og det 
pudsige er, at de ting, jeg fandt frem til og skrev ned for efterhånden 
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1o år siden, faktisk er blevet til virkelighed. Dengang kendte jeg ikke 
til kraften og styrken ved at arbejde med visionen, men at arbejde med 
den og sætte ord på den, måske endda også skitsere den visuelt, har en 
enorm kraft og virker som katalysator for at manifestere de ting, du 
ønsker, der skal ske i dit liv.
 Når du skal udforme din vision, skal du have noget at tage afsæt i. 
Det kan være, at det falder dig meget naturligt bare at skrive den ned. 
Så skal du naturligvis gøre det, men det kan være en god idé at arbejde 
med forskellige tilgange, som netop tager afsæt i en drømmeverden og 
en realistisk verden afhængig af, hvordan du ønsker at arbejde med det. 
Derfor præsenterer jeg dig for forskellige værktøjer, som du kan bruge.

dream-board1. : Et billede af de elementer og ting, du drømmer om.
swot-analyse2. : Et overblik over din nuværende situation.
akvariemodellen3. : Et indblik i dine akvarier (mulige drømme).

(1) Dream-board

Et dream-board er et drømmebillede på, hvordan du ønsker, din fremtid 
ser ud. Det er et visuelt billede af fremtiden, som du tegner, skitserer 
eller laver som en collage over de elementer, du ønsker i dit liv. Når du 
arbejder med dit dream-board, er det vigtigt, at du lader din fantasi, 
intuition og fornemmelse arbejde, fordi det ofte er i et dybere lag, vores 
virkelige drømme ligger gemt. Derfor kan du sagtens bruge lidt tid 
på dette arbejde – og netop glemme tiden og lade dig opsluge af dine 
drømme, fantasier og forestillinger om, hvordan fremtiden kan se ud. 
Det er nemlig således, at du alene kan skabe dig det liv, du drømmer om 
og brænder for – men du skal kunne se det og forestille dig det for, at du 
kan gøre det.
 Når jeg har arbejdet med at skabe et dream-board (drømmebræt) 
for andre, stiller jeg altid en række spørgsmål, som får den enkelte til 
at tænke. Disse spørgsmål kan du også bruge, når du skal tegne, male, 
skitsere eller lave collage over dit fremtidige drømmebillede. Det er alt 
sammen byggeklodser til din vision.

Spørgsmål til at udvikle dit dream-board:
Hvilken periode vil du gerne have, at din vision skal dække? ♦

Hvilken position drømmer du om at være i – eller hvilket sted vil  ♦

du gerne være, når perioden er gået?
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Hvad er de vildeste ting, du kan forestille dig, kommer til at ske i  ♦

denne periode?
Hvilke elementer skal fylde i dit liv i denne periode? ♦

Hvad vil du stræbe efter, kommer til at ske i perioden? ♦

Hvad vil du lægge særlig vægt på i denne periode? ♦

Hvis du skulle give perioden en overskrift eller et tema, hvad  ♦

kunne det så være?
Hvad er forskellen på din nuværende situation og din drømmesi- ♦

tuation?
Hvad er dine ambitioner for perioden? ♦

Hvad har du altid drømt om var en del af dit liv? ♦

Hvad vil du gerne tiltrække af nye ting i denne periode? ♦

Hvad vil give dig særlig glæde, hvis det skete i denne periode? ♦

Når du læser spørgsmålene, får du sikkert forskellige billeder af din frem-
tid. Begynd bare at tegne, skitsere eller male med det samme – og ha’ 
tillid til processen. Vær nysgerrig på, hvad der sker – og se, hvordan det 
hele kan udvikle sig ved, at du giver det energi og opmærksomhed. På et 
tidspunkt havde jeg en kandidat, som jeg udarbejdede hans dream-board 
sammen med. Jeg stillede ham en masse spørgsmål, og hans svar tegnede 
jeg på et blankt A3-papir. Samtidig med at han sad og fortalte, finpudsede 
jeg detaljerne på dream-boardet og lagde farver på. 

(2) Swot-analyse

Når du har arbejdet med dit dream-board, har du sikkert fået en masse 
inspiration til, hvordan du ønsker din vision for fremtiden skal være. 
Måske har den allerede formet sig, og du er klar til at skrive den ned. 
Det kan også være, at du har brug for et overblik over din situation – og 
de elementer, du står med nu. Her kan du bruge en swot-analyse, som 
er et værktøj udviklet af et konsulentfirma i USA (Boston Consulting 
Group8). Mange virksomheder bruger dette værktøj til at få et overblik 
over deres nuværende situation for at formulere såvel deres vision som 
deres mål. På samme måde kan du bruge det til at skabe dig et overblik 
over din situation og formulere og visualisere din vision. Hvert bog-
stav i ordet swot repræsenterer et ord, der sætter fokus på og belyser et 
felt nærmere. s står for strength (styrker eller stærke sider). W står for 
weaknesses (svagheder eller svage sider). Jeg vælger ofte at oversætte 
dette til opgaver, idet jeg ikke synes, der er noget, der er svagt hos nogen 
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– men også fordi vi i princippet ikke kan bruge bevidsthed om svaghed 
til noget. o står for opportunities (muligheder), mens T står for threats 
(trusler). Hvor stærke og svage sider repræsenterer din indre situation og 
det, som du selv må tage ansvar for – så repræsenterer muligheder og 
trusler udefrakommende faktorer, du må forholde dig til.
 Herunder præsenterer jeg et eksempel på en kvinde, der var utilfreds 
med sit liv – særligt den karrieremæssige del. Hun udarbejdede en swot-
analyse over sin nuværende situation, og det gav hende både overblik, 
inspiration og fornyet energi til at kunne formulere en vision, der kunne 
imødekomme hendes drømme, behov og ønsker.

eKseMPel På sWoT-analyse:  

KVInde,  43 år,  ansaT soM ProJeKTleder I  KonsulenTFIrMa.

stærke sider
Cand. merc. af uddannelse ◗

Stor erfaring i projektudvikling ◗

Stået for store projekter ◗

God til at samarbejde ◗

Empati, begejstring og masser af  ◗

energi og gå-på-mod

God til at formidle og kommuni- ◗

kere

Godt samspil med kolleger ◗

Dygtig til sprog ◗

God pressekontakt ◗

God opbakning fra familie (mand  ◗

og 2 børn) 

svage sider
Keder sig i jobbet ◗

Får for lidt udfordringer ◗

Chefen føler sig truet ◗

For lav en løn ◗

Manglende ledelse og ledelses- ◗

struktur

Lang transporttid til jobbet ◗

For få frynsegoder ◗

Høj grad af kontrol i jobbet  ◗

fra leder

Arbejder for meget (min. 5o  ◗

timer om ugen – og det går ud 

over familien)

Muligheder
Lederjob eller tilsvarende job men i  ◗

andre typer virksomheder, bran-

cher, etc.

Etablere sig som selvstændig fx i  ◗

samarbejde med kolleger

Fokusere på et nicheområde ◗

Søge job hos konkurrerende firma ◗

Skifte karrierespor og prøve noget  ◗

helt andet

Trusler
Konsulentfirmaet har fyret  ◗

ansatte på det seneste

Stærk konkurrence i branchen ◗

Fremtid usikker inden for  ◗

branchen

Branchen er uigennemsigtig ◗
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Swot-analysen kan hjælpe dig med at få skabt et kvalificeret beslutnings-
grundlag for, hvordan din nuværende situation ser ud. Som eksemplet 
viser, var kvinden utilfreds med sit job – og hun havde brug for flere 
udfordringer. Det var også svært at tale med chefen om det, fordi han 
følte sig truet af hende og måske især, fordi hun var utrolig faglig dygtig, 
professionel og meget afholdt af sine kolleger. Analysen var et tilstræk-
keligt værktøj til, at kvinden valgte at orientere sig mod nye muligheder. 
Hun brugte swot-analysen som inspiration til at udarbejde sit dream-
board og formulerede efterfølgende sin vision. Hun ønskede at bruge sig 
selv på en anden måde, fordi de lange arbejdsdage og den manglende 
ledelse tærede på ressourcerne. Igennem fem år havde hun været vidne 
til en dårlig ledelse – og set, hvor mange medarbejdere der var bukket 
under for det. Det skulle være slut. Derfor formulerede hun en vision om 
at skabe og udvikle kvalificeret ledelse. I dag er hun direktør for en stor 
dansk virksomhed, hvor hun i den grad formår at få motiveret medar-
bejderne og give dem frihed og rum til selv at folde deres potentiale og 
talenter ud.

(3) Akvariemodellen

Akvarie-modellen er en model, jeg har udviklet for at give et kvalifice-
ret input til at kunne vurdere forskellige drømme og muligheder. Det 
kan ofte være svært at vælge, hvad det er, du vil med dit liv – netop 
fordi livet er fyldt med muligheder. Mange mennesker har svært ved 
at overskue forskellige alternativer af muligheder, hvilket gør det svært 
at træffe en beslutning og dermed netop vælge en retning og et mål 
at arbejde hen imod. Et akvarium er en beholder af glas med forskel-
lige ting i, som du kan sidde og betragte udefra på afstand og på denne 
måde forholde dig til det, der foregår i akvariet. Det skaber et godt rum 
for at reflektere over de scenarier af muligheder, der er præsenteret og 
indeholdt i akvariet.
 Akvarie-modellen er et redskab, der hjælper dig til at isolere forskel-
lige scenarier, som du gerne ville se dem folde sig ud; et redskab der 
gør det muligt for dig at betragte og vurdere dem udefra. Det er nemlig 
således, at når du er fyldt af alle tankerne, er du så tæt på dem, at du 
ikke kan forholde dig til dem. Det kan derfor være meget svært at få et 
overblik over, hvad der reelt er den bedste mulighed for dig og dermed 
hvilken retning, du ønsker at arbejde i – og hvilke mål du ønsker at nå.
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Scenarie 1 viser en model af ...

 

Scenarie 2 viser en model af ...

 

Scenarie 3 viser en model af ...

Figur 5. Akvarie-modellen

 Akvarie-modellen fungerer således, at du vælger det antal akvarier, 
som repræsenterer det antal mulige drømme, du gerne vil arbejde med. 
I det første akvarium fylder du akvariet med de elementer, du mener, 
repræsenterer din første drøm. Det kan fx være, du drømmer om at flytte 
på landet og etablere dig her med en familie, dyr på gården, kursusvirk-
somhed, etc. I det andet akvarium fylder du akvariet med de elementer, 
der repræsenterer din anden drøm. Det kan fx være, at du drømmer om 

32947_bare goer det.indd   107 21-10-2007   17:44:08



h V a d  V i l  d U ?108

at flytte til New York og arbejde og leve som kunstner. Du ser omgivel-
serne med masser af mennesker, biler, bygninger, larm, etc. – og hvordan 
du går til workshops og seminarer hos en mentor, som er kunstner og 
har opdaget dit talent. I det tredje akvarium fylder du akvariet med de 
elementer, der repræsenterer din tredje drøm. Det kan fx være, at du 
drømmer om at arbejde med internationalt hjælpearbejde – og gerne vil 
tage til Afrika for at hjælpe en masse afrikanere med at bygge deres liv 
op på ny. Du ser dig selv blandt andre hjælpearbejdere og alle dem, I er 
taget ned for at hjælpe. Du bor måske i et telt, det er varmt, osv.

Når du kigger ind i hvert akvarium, kan du sikkert hurtigt se og mærke, 
hvad du egentlig synes om det, du ser. Prøv at overveje følgende spørgs-
mål:

Hvad er din første fornemmelse, når du ser ind i akvariet? ♦

Hvad lægger du mærke til? ♦

Hvad hæfter du dig særligt ved? ♦

Hvilke tanker får du ved at kigge ind i akvariet? ♦

Hvad er det bedste i akvariet? ♦

I hvilken grad har du lyst til at være en fisk i akvariet? ♦

 Når du visuelt kan se en situation for dig, har du et langt bedre 
grundlag for at vurdere, hvordan du ser på denne situation – og hvilke 
følelser, billeder, etc., den sætter i gang. Det betyder, at når du kan se dig 
selv i en situation, er det lettere for dig at vurdere, om det er en attraktiv 
situation for dig. Mange kan måske have en tendens til at forkaste en 
drøm eller mulighed, fordi de føler, det er „for langt ude“ eller „for vildt“ 
eller bare slet ikke noget, de anser for realistisk. Derfor er det godt at 
tegne eller skitsere et visuelt billede af situationen, fordi du på denne 
måde kommer tættere på, at den kan blive virkelig og ikke blot er tanker 
og forestillinger.

Fase 2: udkast til din vision

I fase 2 arbejder du med et udkast af din vision. Visionen er nemlig ikke 
bare en fremskrivning af det, der er sket i de forløbne år. Det kan være, 
at du ønsker, der skal ske noget helt andet i dit liv – og derfor kan visio-
nen meget vel adskille sig betydeligt fra det, der er i dit liv i dag. Din 
vision skal være ambitiøs og visionær, og kan formuleres som et billede, 
fx som dit dream-board.
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 Når du skal skrive visionen for dit liv eller for en periode i dit liv, er 
det vigtigt, at du skriver den som om, det allerede er virkelighed. Din 
vision skriver du derfor i nutid, skriv aktivt og handlingsorienteret, 
vær præcis, ærlig og villig til at gå efter visionen. Du kan begynde 
med at lave en liste over alt det, du drømmer om – og brug fx input fra 
både dit dream-board (der er din visuelle vision) og din swot-analyse. 
Det kan også være, at du vælger udelukkende at bruge dit dream-board 
som din vision. Så gør du naturligvis bare det. Skriv din vision som 
en eller flere sætninger, en kort eller lang historie – fx som en fortæl-
ling eller et eventyr. Lad dig inspirere af, hvad der føles mest rigtigt 
for dig. Det vigtigste er, at du skriver ned, hvad der sker i fremtiden – 
som om, det sker nu. På den måde gør du din vision aktiv, konkret og 
virksom. Det er nemlig i nutiden, du skaber fremtiden. Det gode ved 
arbejdet med din vision er, at du sætter fokus på det, der er vigtigt for 
dig. Mange mennesker ønsker måske nok at få deres drømme til at gå i 
opfyldelse – men de har svært ved at finde ud af, hvordan de skal gøre 
det. Dette overblik og indblik skulle du gerne få i arbejdet med disse 
tre redskaber.

Fase 3: dialog om din vision

Når du har formuleret, tegnet, malet eller skitseret din vision, kan du 
med fordel arbejde med den både på et indre og ydre plan. Uanset om 
du er bevidst om det eller ej, så vil din formulering af visionen alle-
rede sætte en indre proces i gang. Jeg har selv nogle gange gjort det, 
at jeg sender min nytårsvision til udvalgte samarbejdspartnere eller 
gode kontakter, fordi jeg på den måde holder mig selv fast på, hvad 
det er, jeg vil. Men du kan også bruge personer i dit netværk eller tale 
med en coach om din vision. En ting er nemlig at skrive visionen ned 
for dig selv. Noget andet er at formidle den videre til andre. Det giver 
visionen energi, næring og liv til, at du kan arbejde videre med den. 
Du kan selv fornemme, hvor langt du vil gå. Det vigtige i arbejdet 
med visionen er, at du er sikker på, at det, du tager fat på, er det, du 
gerne vil arbejde hen imod. For hvis du har skrevet din vision, og det 
så viser sig at være svært både at forpligte dig på den og handle efter 
den, så skal den justeres. Du kan muligvis allerede lave nogle juste-
ringer. Andre nødvendige justeringer af visionen vil vise sig løbende i 
processen.
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Fase 4: endelig formulering af din vision

Du er ikke i tvivl, når du har formuleret din vision, præcis som den 
skal være. Det kan være, du har fået nogle gode input fra andre i dialog 
omkring din vision, og du måske har haft brug for at rette denne til. 
Gode spørgsmål er altid med til at kvalificere en proces.

Fase 5: Målet

Når du endegyldigt har formuleret din vision, kan du begynde at 
arbejde med målet. Dit mål fortæller, hvad det er, du vil. Det er det, der 
gør dig i stand til at kunne imødekomme din vision. Dit mål skal være 
klart, præcist, ambitiøst og målbart – samt kunne opnås inden for en 
given periode; dvs. at målet også skal være tidsbestemt. Det skal være 
således, at du føler dig forpligtet over for dit mål. Dit mål må ikke være 
for lille men heller ikke for stort. Det skal samtidig være ambitiøst nok 
til, at du virkelig har lyst til at gå efter det. Du skal føle, at det er værd at 
satse på og handle efter – og det skal stemme overens med din vision. 
Sæt ambitionsniveauet tilstrækkeligt højt til, at du får kriller i maven. 
Tænk hvis du kunne få den store gevinst, mens du kun turde satse på 
den lille. Så ville du gå glip af den helt store mulighed – den drøm, som 
er den største og mest vilde, du overhovedet kan forestille dig. Dit mål 
skal være så tydeligt, at du kan se det lysende klart for dig. Det skal være 
som en film, du kan spille for dit indre øje.
 Det er afgørende, hvordan du formulerer dit mål. Hvis du fx ønsker 
at tjene flere penge, så nytter det ikke blot at skrive på en seddel „jeg 
ønsker mig flere penge“. Det er vigtigt at være præcis med, hvad det 
er, du vil. Det betyder, at du skal tage stilling til, om du ønsker at tjene 
fx kr. 5o.ooo om måneden – eller om du ønsker at tjene fx kr. 7o.ooo. 
Det er jo i princippet dig, der bestemmer. Nogen mennesker siger, at de 
bare vil være „godt tilfreds“ – og at de ikke behøver at tjene mere end 
fx kr. 3o.ooo om måneden. Det er også helt fint, hvis det er det, der er 
deres mål – men det vi sigter efter, er også det, vi sætter energi ind på. 
Derfor er det mål, vi sætter os, også afgørende for, hvad vi opnår. Målets 
gennemførelse ligger i, at du træffer en beslutning om at gå efter dette 
bestemte mål. Noget af arbejdet med at blive fuldstændig klar på målet 
vil derfor også ligge i arbejdet med den næste sten: forpligtelsen.
 Jeg havde en kvinde i forløb, der netop havde etableret sig som selv-
stændig forretningsdrivende. Hun havde et godt bagland, der økonomisk 
gjorde det muligt for hende at etablere virksomheden stille og roligt – og 
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skulle ikke presse sig selv for at få skabt en stor omsætning det første 
lange stykke tid. „Jeg behøver ikke at tjene så meget i begyndelsen, så 
jeg starter bare op lige så stille og roligt og ser, hvordan tingene udvikler 
sig,“ forklarede hun. Derfor spurgte jeg hende, om hun ikke havde lyst 
til at tjene penge, få en blomstrende forretning, hvor hun var med til at 
skabe glæde for andre mennesker. Det var hun selvfølgelig, og det var i 
det øjeblik, at det gik op for hende, at hendes fokus var på, at hun ikke 
ville tjene penge – og ikke skulle bygge noget særligt op. Det var derfor 
også det, hun gik efter og satsede på. Hun ændrede med det samme 
målsætningen og besluttede sig for, hvor mange kunder hun skulle have 
i løbet af det første halve år – og hvilken omsætning, de skulle indbringe 
i virksomheden. Derudover visualiserede hun, hvordan det ville være at 
arbejde i virksomheden, når der kom en masse kunder ind og købte af 
hende. Hun besluttede sig også for, hvad det var, hun ville med virksom-
heden – og hvornår hun skulle være en kendt virksomhed. Og alle disse 
ting er hun allerede godt i gang med at få til at ske, fordi hun fandt frem 
til, hvad der var målet – og fokuserede energien derefter.
 Jo mere præcis du kan være omkring dit mål, jo tættere er du på at 
få det, du ønsker dig. Det er også vigtigt, at du beslutter dig for, at du vil 
have dit mål indfriet. Her kan det være en god idé at visualisere, hvad 
der sker med dig – og hvordan du har det, når du har nået dit mål. Du 
kan fx visualisere med hjælp fra nedenstående spørgsmål. Læs spørgs-
målene højt og luk så øjnene og se, hvad der sker for dit indre blik.

spørgsmål til at visualisere og fastsætte dit mål for dig:
Hvordan har du det, når du har nået dit mål? ♦

Hvad sker der omkring dig? ♦

Hvem er du sammen med? ♦

Hvordan fejrer du, at du har nået dit mål? ♦

Hvad kan du gøre, når du har nået dit mål? ♦

Hvordan påvirker det andre områder af dit liv? ♦

Et mål skal være så præcist, at du kan se, hvornår det er opfyldt. Du 
skal også vide, hvornår du skal have nået målet. Ofte tror vi, at vi skal 
bruge længere tid på vores ting og det, vi gør, end vi behøver. Tænk hvis 
alt det, du har brug for, blot kommer dumpende ned til dig lige på det 
tidspunkt, du har brug for det. Det ville da være fantastisk. Sådan er det 
i princippet også, hvis du selv tror på og arbejder efter det.
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 Jeg har lyttet til rigtig mange forskellige målsætninger fra mennesker, 
som jeg har haft i et coachingforløb. Når de har formuleret deres mål, er 
det ofte ikke et isoleret mål – men en række mål og delmål, som skal til 
for at imødekomme deres vision. For nogen virker det godt at formulere 
en vision, mens det for andre virker som en stor opgave. Du skal gøre 
det, der virker godt for dig. En kvinde ønskede fx, at hun kunne få et 
job, hvor hun skulle arbejde med unge, der havde det svært. Det betød 
et stort brancheskift, fordi hun på det tidspunkt var ansat på kontor. 
Vi talte om, hvad der skulle være målet for hende – og hvornår hun 
skulle have opnået sit mål. Vi aftalte, at når vi kom frem til den og den 
dato, havde hun nået sit mål. Vi havde flere møder i den efterfølgende 
tid, hvor vi talte om, hvordan hun kunne forpligte sig selv til virkelig at 
ville gå efter målet (den fjerde sten) – og hvad hun konkret skulle gøre 
(den femte sten) for at komme frem til målet og opnå resultatet: at hun 
fik et helt nyt job (den sjette sten). Jeg spurgte, hvornår hun ønskede, at 
hun havde nået sit mål – og hun var meget hurtig og præcis til fortælle, 
hvornår det skulle være. På denne måde var der ingen uden for hende 
selv, der havde valgt for hende. Hun besluttede selv, hvad hun ville gøre.
 Jeg har oplevet mange mennesker være udsat for stress, og hvor jeg 
kan se, at det ofte primært handler om, at de ikke har følt sig som herre 
over deres egen situation – men at det derimod var personer udefra, der 
bestemte og tog beslutninger i deres liv. I tilfældet med kvinden, der 
selv besluttede sig for, hvornår hendes mål skulle være nået, var der den 
sidegevinst, at hun hermed havde givet sig selv et løfte, som hun forplig-
tede sig til at holde.
 Nedenfor er skitseret en model, som jeg ofte anvender, når jeg skal 
arbejde med fastsættelse af en målsætning. Det er inspiration fra mit 
første modul på Stifinderkurset, som Lasse Zäll tilbyder. Modellen virker 
fremragende til visuelt at skabe sig et overblik over følgende:

Hvor er du i dag? (situationen)1. 
Hvor vil du gerne hen? (målet)2. 
Hvordan kommer du derhen? (vejen)3. 

Hvis du tilmed også kan tegne, hvordan det ser ud, når du har nået 
målet – og ligeledes kan tilføje din vision i en visuel udgave, vil det 
styrke dit efterfølgende arbejde med forpligtelsen yderligere. Dit mål 
skal være mere end blot et overkommeligt mål. Det skal være et mål, 
hvor du tænker: „WOW – det er altså for vildt det her. Hvis det kommer 
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til at ske i mit liv, så rykker det maks. Det vil være det sejeste“. Jeg har 
selv gjort en iagttagelse. Når en person i en coachingsession, hvor vi 
arbejder med målet, begynder at trække på smilebåndet – eller endog at 
smile meget eller ligefrem at grine, så er vi inde på et mål, der begynder 
at være interessant at gå efter. Når du fastsætter dit mål, så skriv det ned 
med det samme, så du husker det og kan finde tilbage til, hvad det var, 
der fik dig til at få en dejlig, glad fornemmelse i maven.

Øvelser
I mit arbejde som coach har jeg udviklet mange øvelser til, hvordan du 
kan komme i kontakt med din retning. Mange af disse øvelser er udvik-
let og opstået i situationer, hvor jeg havde en coaching samtale med en 
kandidat. Disse øvelser har vist sig også at være nyttige for andre.

Øvelse 1: Hvad drømmer du om?

Hvis du bliver bevidst om, hvad det er, du går og drømmer om, kan du 
begynde at aktivere længsler og håb om din fremtid. Mange menneskers 
drømme er begrænset til at forblive drømme eller til drømme, som alle 
mulige andre også drømmer. Det, der skaber succes i vores liv, er, når vi 
tør frigive vores indre ressourcer, drivkræfter, længsler, etc. – og begive 
os ud på dybt vand. Vores drømme afspejler nemlig vores inderste 
lyster. Du kan fx godt sidde i en situation, hvor du i princippet har et 
godt job, gode kolleger, et godt familieliv, gode venner, etc. – men hvis 

Figur 6. Model til at få overblik over mål og tid
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du kan mærke, at du ikke er tilfreds, er det naturligvis ikke dig, der er 
noget galt med. Du kan mærke, at der er noget andet inden i dig, der 
gerne vil stimuleres, imødekommes og lyttes til.
 Sæt dig et stille sted, hvor du ikke bliver forstyrret og tillad dig selv 
blot at være stille med alle de tanker, der nu melder sig. Tænk på over-
skriften „hvad drømmer jeg om“ og iagttag, hvad der dukker op. Hvilke 
ord, billeder, stemninger, etc. der viser sig for dig. Bliv siddende lige så 
længe, der kommer billeder, indtryk, etc. Når du fornemmer, nu er tiden 
ved at være inde til at stoppe – fx hvis du kan mærke, at du bliver let-
tere urolig, så vend langsomt opmærksomheden tilbage til det sted, hvor 
du er fysisk lige nu. Skriv efterfølgende alle dine billeder, forestillinger, 
tanker, ord, etc. ned på et stykke papir. De vil give dig et godt indtryk 
af både, hvad du drømmer om – men også om, hvad der optager din 
bevidsthed lige nu. Dette kan du bruge som inspiration, når du arbejder 
med at formulere din vision. Det vil højst sandsynligt også være nyttigt 
i den videre proces, når du går i gang med den fjerde, femte og sjette 
sten.

Øvelse 2: Hvordan ved du, hvad du vil?

Der er så mange mennesker, der har spurgt mig om, hvordan de finder 
ud af, hvad de vil med deres liv. Det vidner for mig at se om flere ting. 
Det er bl.a. et udtryk for, at rigtig mange mennesker, er interesseret i at 
tage ansvar for deres liv – og netop få noget ud af det. De vil leve helt og 
fuldt – og de vil ikke nøjes.
 Når du har arbejdet med den første sten hvem er jeg og den anden 
sten hvad kan jeg, så har du et meget godt billede af dit fundament. 
Denne viden kan du bruge til at overveje, hvad du vil – og dermed 
træffe beslutning om, hvilket mål du går efter. I dit arbejde med den 
første sten har du fået viden om dine grundlæggende værdier. Det 
betyder, at du nu ved, hvad der er vigtigt for dig. Disse værdier kan du 
bruge, når du skal vurdere dine potentielle mål og valgmuligheder. Hvis 
du fx ønsker dig en ny fritidsinteresse, et nyt job eller at begynde et nyt 
projekt, kan du arbejde med de forskellige valgmuligheder, som du har 
inden for det felt, hvor du ønsker at skabe forandring. Er det fx et nyt 
job, du ønsker dig, kan du sikkert nævne nogle jobområder, jobtyper, 
konkrete stillingsannoncer, virksomheder hvor du gerne vil arbejde, 
osv., som du gerne vil se nærmere på. På denne måde kommer du tæt-
tere og tættere på at finde ud af, hvad det er, du vil.
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Øvelse 3: Hvordan når du dine mål?

Mange mennesker sætter sig mål, som er utrolig svære at handle efter. 
Det kan der være mange grunde til, men hvis du skal styrke din evne 
til at nå dine mål, kan du benytte og gentage en meget simpel øvelse. 
Det handler om at sætte dig få og små mål. Når du arbejder med få og 
små mål, vil du – hver gang du når dit mål – skabe energi til din indre 
motivation og drivkraft til at sætte dig endnu flere mål og gå efter dem. 
Hvad, der er et lille mål for dig, vil afhænge af, hvilke mål du er vant til 
at arbejde med. Det vigtige i denne øvelse er, at du sætter dig et lille mål 
– men at det er et mål, som du ikke normalt ville sætte. Du skal med 
andre ord gøre noget andet end det, du plejer at gøre. Det vil sige, at du 
naturligvis ikke skal sætte dig som et mål, at du skal have handlet ind, 
huske at gå til fodboldkamp, skrive en opgave, osv. Det skal være et mål, 
hvor du tænker: „Det kunne bare være rigtig sjovt at nå“. Du vælger selv 
hvilke mål, du vil gå efter. En måde at gøre det på er, at du i løbet af den 
kommende uge vælger tre små mål ud, som du gerne vil nå. Det kunne 
fx være at tage en tur til vandet og bade, at skrive et brev til en ven du 
ikke har talt med i flere år og at besøge et sted, hvor du aldrig tidligere 
har været. Få mere inspiration fra benspænd præsenteret i kapitel 4.

Coaching
Gode svar udspringer altid af gode spørgsmål. Nedenfor kan du læse 
flere spørgsmål, der guider dig på vej til at få viden og erkende: Hvad 
vil du?

Spørgsmål der guider dig videre:

Hvad drømmer du om? ♦

Hvad er din største vision? ♦

Hvad er din største mulighed lige nu? ♦

Hvad kan du styrke i dit liv for at komme tættere på dit mål? ♦

Hvad vil du frigøre dig fra lige nu i dit liv? ♦

Hvad tror du, der skal til for, at du kommer derhen, hvor du gerne  ♦

vil?
Hvad tror du, der skal til for, at du når dit mål? ♦

Hvorfor vil du gerne nå dette mål? ♦

Hvad er det vigtigste for dig ved at nå dette mål? ♦
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Inspiration & links

Filmen The Secret bygger på en hemmelighed om, hvordan mennesker 
skaber succes. Læs mere på: www.thesecret.tv.
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logbog til egne notater og refleksioner
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HVor MegeT VIl du deT?
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Hvor meget vil du det?

„Selv en rejse på tusind mil begynder med det første skridt“ (kinesisk 
ordsprog).

Tanker om forpligtelsen
Forestil dig, at alting er muligt. At du kan skabe alt det, du overhovedet 
kan tænke dig til. Forestil dig, at livet er fyldt med muligheder. At det 
du sender ud, er det, der kommer tifoldigt tilbage til dig. Forestil dig, at 
du er elsket lige præcis, som det mennesker, du er. Det eneste, du skal, 
er at være der. Forestil dig, at du altid har gjort alting helt rigtigt. At du 
gør alt i dit liv med kærlighed og med hjertet. Forestil dig en verden som 
denne, hvor du er tryg ved alt, hvad du gør – og bare gør det, fordi du 
ikke kan lade være.

De sagde, at det var ganske umuligt at få fat i et sejl af topkvalitet, som 

vi kunne få med ind i USA til Burning Man 2oo6 i Nevada ørkenen. De 

sagde, at det var alt for besværligt – og at det kostede mange penge. Der 

var så mange forhindringer på vejen, at de havde opgivet tanken om et 

fredsprojekt med et sejl under titlen „walk with peace“, hvor vi fik en masse 

mennesker i ørkenen fra hele verden til at sætte deres personlige fodaftryk 

på et sejl, der siden hen skal sejle jorden rundt som et tegn på fred. Det 

ville være en fuldstændig umulig opgave. Derfor var det meget bedre at 

ændre visionen om et sejl, der sejler jorden rundt med fodaftryk for fred, 

til et lagen, der kunne hænge og blafre i vinden og sende fredssignaler ud 

i verden fra en have i Danmark.

 De sagde, at det var en kæmpe udfordring at få nogle virksomheder til 

at betale flere tusinde kroner for at få et team af designstuderende ud og 

arbejde med produktudvikling. De fleste var enige om, at det her ville blive 

en svær opgave. Jeg nægtede at lytte til det, fordi jeg ved at det, du fokuse-

rer på, også er det, der kommer til at ske. Jeg blev bare ved med at sige, at 

denne opgave var let klaret – og virksomhederne ville komme til at stå i kø.

 De sagde, at det var fuldstændig umuligt at vandre helt op til 6o km 

om dagen, men jeg vidste ikke, at det var en umulig opgave. Det var først, 

da jeg havde gjort det, at de fortalte mig, at det kunne man ikke. Jeg gad 

godt vide, hvor de vidste det fra – og hvordan det så var lykkedes for mig.

32947_bare goer det.indd   119 21-10-2007   17:44:09



h V o R  M e g e t  V i l  d U  d e t ?120

 De sagde, at det var en umulig opgave at få et dyrt lederkursus betalt 

på en messe i Bella Centret i København, fordi alle jo har råd og betaler 

selv. Men det udelukker jo så måske netop lige sådan en som mig, der på 

det tidspunkt var iværksætter og ikke havde pengene. Jeg kunne overveje 

at sælge noget, men det meste var solgt, så der var ikke ret meget tilbage. 

Det må du hellere opgive, sagde folk til mig, men jeg ville så gerne se 

Steven Covey blive transmitteret (fordi man ikke dengang havde tænkt 

tanken, at det var muligt at få ham over „live“. Det var først flere år senere, 

at den tanke kom. Ellers havde det jo også været en umulighed). Så jeg rin-

gede til ledelsen for Bella Centret og spurgte dem, om de havde lyst til at 

bytte. Jeg var en energisk arbejdskraft – og kunne tilbyde min assistance 

der, hvor de havde brug for den, hvis jeg bare kunne få rabat på at komme 

ind og med til lederkurset. Det accepterede de, og jeg brugte to dage på at 

arbejde på messegulvet – og kom gratis med til selve ledelseskurset.

 De sagde, at det var en nærmest umulig opgave at få næsten 1oo kunst-

studerende til at deltage i et kunststævne i Randers. Men den mest umu-

lige opgave var at få butikker og virksomheder i Randers til at stille rum 

til rådighed for kunsten og kunstnerne. Der var ingen, der troede på, at vi 

kunne få det til at ske. Men vi tænkte, at hvis vi taler om det, som en hem-

melighed – og som om, det er noget, der kun er for de særligt udvalgte, så 

vil alle måske begynde at tale om, hvorfor de ikke var med. Og det var lige 

præcis, hvad der skete. I løbet af nogle måneder havde vi skaffet over 6o 

butikker og virksomheder, der alle var utrolig åbne, søde og interesserede i 

at betale penge for at få en kunstner til at udstille og/eller udøve et værk i 

lige præcis deres butik eller virksomhed.

Spørgsmålet er, hvilken skole alle de, der ved så meget, har gået i. Den 
skole kender jeg ikke. Jeg kender kun en verden, hvor alting er muligt, 
og hvor mål er til for at blive nået, fordi du er forpligtet på det, og uan-
set hvilke forhindringer du møder undervejs, er villig til at fortsætte. 
Det handler om at give slip på kontrollen og livets begrænsninger. De 
skal nok indfinde sig under alle omstændigheder. Det handler om at 
turde følge dit hjerte uanset, hvad andre tænker.

sten nr. 4: Forpligtelsen
Forpligtelsen er den fjerde sten på din varde. Her er du fast besluttet 
på at bygge dit hus, og du begynder at indkalde arkitekten, banken, 
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kreditforeningen og få tilbud fra håndværkerne ud fra din vision om, 
hvordan det skal se ud. Det er din vilje til at holde fast i hjertet og bruge 
ressourcerne for at opnå visionen og føre dine mål ud i livet. Det er hele 
din indstilling til, hvordan du vælger at ville takle dit mål. Det er alle 
de sidste forberedelser inden, du virkelig tager afsæt og går i gang med 
at realisere og manifestere det liv, du drømmer om og brænder for. Det 
betyder også, at du langsomt begynder at slippe det indre arbejde, når 
du har formuleret din vision og fastsat dine mål for, nu med den fjerde 
sten, at tage rigtigt fat på det ydre arbejde. Forpligtelsen handler om 
virkelig at ville det, du ønsker dig. For når du virkelig vil det og er for-
pligtet overfor at skulle føre dette ud i livet, så kommer den femte sten 
på din varde som en ganske naturlig del af din plan.

Ordet forpligtelse kommer af det engelske ord „commitment“. Det engel-
ske ord involverer også betydningerne: „engagement“ og „løfte“. Det 
betyder, at du afgiver et løfte til dig selv om, at du virkelig vil gøre dig 
umage og give alt, hvad du har i dig, for at opfylde dit mål. Det er et løfte, 
som du skal tage meget alvorligt. Forpligtelse handler derfor om din egen 
opbakning og dit engagement over for dig selv – og afspejler din villig-
hed til at gå efter dit mål. Jo mere alvorligt og seriøst du tager dit løfte til 
dig selv, jo stærkere bliver dit commitment. Og jo mere energi du lægger 
ind i tingene, jo stærkere bliver din egen forpligtelse også. Udfordringen 
ligger ofte i, at vi er vant til at skulle forpligte os over for alle mulige 
andre end os selv. Derfor er mange mennesker ikke vant til en stærk selv-
forpligtelse. Det kan desuden være langt nemmere at styrke andre i at gå 
efter det, de gerne vil. Det er nemlig lettere at se tingene udefra og ind 
end indefra og ud. Derfor er forpligtelsen helt afgørende for, at du kan få 
de ting til at ske, du brænder for og drømmer om.
 Forpligtelse handler derfor om villighed til at vælge. Når du er villig til 
at vælge, er du også klar til at gå din egen vej, uanset om andre er enige 
med dig eller ej. Hvis vi beslutter os for et mål, som vi har lyst til at føre 
ud i livet – men ikke er tilstrækkeligt villige til at turde sætte handling 
bag og have hjertet med i det, vil det sætte spor i de to næste sten på 
varden: vejen og resultatet. Du er måske villig til at sætte handling bag – 
men det bliver et lille lysglimt frem for et kæmpe Skt. Hans bål. Derfor 
vil det altid være således, at jo stærkere din forpligtelse er over for dig 
selv – jo større et bål vil du kunne antænde, og jo længere væk vil folk 
kunne se din ild brænde. For at din egen forpligtelse kan antænde et 
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stort bål af engagement, villighed og energi til at ville gå efter målet, skal 
du have et kvalificeret beslutningsgrundlag til at kunne vurdere og være 
sikker på dine valg – og dermed også dine beslutninger. Du skal vide, 
hvad du skal satse på. Derfor handler forpligtelsen om at undersøge, 
hvad du vil satse 11o % på – og hvad du måske ikke vil satse på eller skal 
have skåret væk, fordi det hindrer dig i at nå dit mål fuldt ud. Forpligtel-
sen over for dig selv hænger på den måde nøje sammen med beslutnin-
gen. Du må træffe din beslutning om, at du virkelig vil have det konkrete 
til at ske – eller at du vil opnå dette bestemte mål, fordi kraften til at føre 
det ud i livet ligger i din beslutning. Du kan sikkert huske situationer i dit 
liv, hvor du har været frustreret over noget, der ikke helt virkede, som du 
ønskede det. Og det har måske stået på et stykke tid. Du har været mere 
eller mindre bevidst om, hvad det egentlig var, at du gerne ville have, der 
skulle ske, og det har sikkert først været på det tidspunkt, hvor du har 
sagt til dig selv: „Nej, nu kan det være nok – det vil jeg ikke være med til 
længere“, at der er sket en afgørende ændring.
 Forpligtelsen kan ikke komme fra andre end dig selv. Det er din indre 
dialog med dig selv om, hvad du vil – og om du virkelig vil det. Andre 
kan tro på dig, men hvis du ikke har integreret og forankret troen fysisk 
og mentalt indeni, kommer du aldrig i gang med den femte sten, som 
handler om at gå vejen. Forpligtelsen over for dig selv handler derfor 
meget om „tro“ – og kan på sin vis være noget af en styrkeprøve, fordi 
du svinger imellem tro og tvivl – sikkerhed og usikkerhed. Tror du vir-
kelig på det her? Er det her noget, som du uanset hvad, vil gøre alt for at 
få til at ske? Hvor langt vil du gå for at få det til at ske? Og er det så det 
værd? Det er som at kaste en bold ned i jorden. Jo mere kraft og energi 
du ligger bag, jo højere hopper bolden op. Hvis du virkelig vil noget, så 
er du også villig til at lægge al din energi og kraft ind i opgaven. Man 
kan sige, at de første tre sten på din vej til at få ting til at ske er den 
kraft og energi, du lægger bag, mens de sidste tre sten viser resultatet af 
dette.

når du arbejder med forpligtelsen

Forpligtelsen afspejler din egen personlige styrke, integritet og forbin-
delse til dig selv – og hele din holdning og indstilling til det, du har sat 
dig for. Det er det, der viser, hvor stærkt og trofast du tør udleve dig selv 
(den første sten) og dine kompetencer og ressourcer (den anden sten) i 
forhold til din vision og dit mål (den tredje sten). Det er her, din rygrad 
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og fightervilje ligger. Når du arbejder med forpligtelsen, er det vigtigt, at 
du er meget fokuseret på og koncentreret om, hvad det er, du vil. Det er 
her, du beviser over for dig selv, at du tager teten i dit eget liv. Det er din 
egen mentale forpligtelse over for dine valg og dine beslutninger.
 Jeg siger ofte til folk, at jeg er villig til at cykle sammen med dem den 
sidste nat inden, deres mål er sat til at blive ført ud i livet. Jeg er villig til 
at banke på en masse folks døre for at sikre mig, at vedkommende når 
sit mål. Det giver en helt speciel stemning, fordi jeg fornemmer, at per-
sonen tænker „hvis hun er villig til at cykle ud sammen med mig for, at 
mit mål skal gå i opfyldelse og blive indfriet, så er det virkelig et vigtigt 
mål“. Det er netop her arbejdet med forpligtelsen ligger. I viljen til at 
anstrenge sig og gøre sig umage i en sådan grad, at du i en eller anden 
grad mister dig selv for til sidst at blive og leve dit mål. Så du opgiver 
dit eget selv til fordel for din sag. Så det bliver lige meget, om du får din 
skønhedssøvn, bliver afvist en masse gange for til sidst at få et job eller 
at skulle sige nej til noget mindre vigtigt. Det handler om at fokusere og 
være skarp på det, du ønsker dig. For hvis tingene er ligegyldige, så er 
og bliver du jo også ligeglad med, om du når dine mål og imødekommer 
din vision. Derfor handler forpligtelse meget om tro og tillid. Det hand-
ler om at tro på, at alting er, som det skal være, selvom det måske ser 
svært ud. For i forpligtelsen ligger der også en modningsproces, som er 
med til at kvalificere dit mål og styrke dig i troen på din beslutning. Jeg 
kalder det afklaring. Denne afklaring er vigtig, fordi den er hele funda-
mentet for, at du kan sætte den rette handling bag. Derfor er den inten-
sitet, du lægger i arbejdet med din egen forpligtelse forudsætningen for 
og afsættet bag, hvor overbevisende du ved den femte sten er i stand til 
at vælge at føre dine planer og handlinger ud i livet.

Det kan være, at du står i en situation, hvor du har besluttet dig for at 
forandre din tilværelse – og skabe dig det liv, du altid har drømt om. Det 
kan være, du er kommet frem til, at dit mål er at få et nyt job, en kære-
ste, etablere dig som selvstændig, blive amatørskuespiller, tage en ny 
uddannelse eller noget helt andet. Når du har fastsat dit mål, er du nok 
klar over dette lige i situationen og øjeblikket. Men det kan også være, 
at der senere dukker nye tanker op, fordi du ikke ved, om det er det 
rigtige, du gør. I princippet kan du ikke vide det (og det kan du faktisk 
aldrig), men det er klart, at der vil komme en masse tanker om, hvorvidt 
det nu er det du vil, om det er realistisk, om det er det du helst vil, om 
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du kan leve op til dine egne krav, hvornår og hvordan du skal gå i gang, 
osv. Det er helt naturligt, at du får disse spørgsmål, som i første omgang 
kan få dig til at tvivle lidt eller meget på, om du nu også kan og vil og 
skal gøre det, du har besluttet og sat dig som mål. Det er faktisk utro-
ligt positivt og meget konstruktivt, at du bliver konfronteret med disse 
spørgsmål, fordi du kan bruge dem til at styrke dit eget commitment 
til også at nå dit mål. Alle disse spørgsmål har en funktion, og de viser 
sig, fordi de vil hjælpe dig. De skal få dig til at overveje dit mål, så du 
kan gå i dybden med, hvad det er, du vil med dit liv i en given situation. 
Tvivlen vil altid være der. Den er som en ven, der kommer og går – og 
betragt den som sådan. En god øvelse er at spørge dig selv, hvorvidt du 
vil kunne leve med aldrig at få prøvet det af. Er svaret et nej, så skal du 
prøve det – og du må acceptere udfaldet, uanset hvordan det kommer til 
at se ud.
 Når du arbejder med din selvforpligtelse, opbygger du også din 
ansvarlighed og respekt over for dig selv. Måske har du allermest lyst 
til at udsætte det, du brænder for at gøre, til i morgen, om en uge eller 
om et halvt år. Det kan være, at du ikke føler, du er ordentlig klædt på 
til at sætte handling bag, men faktisk er det således, at så længe du har 
levet, har du forberedt dig til at sætte handling bag lige præcis det her. 
Spørgsmålet er også, hvad det er, du vil vente på. Hvad er det, der skal 
til for, at du føler dig klædt på til opgaven? Hvis du fx oplevede et trafik-
uheld, så ville du ikke overveje, om du nu havde forberedt dig nok på at 
kunne tage hånd om situationen og yde din hjælp til de tilskadekomne. 
Du ville med sikkerhed løbe over til stedet og instinktivt gøre, hvad der 
faldt dig ind. Du ville handle, som om dette øjeblik var det vigtigste i 
dit liv. Det samme kan du i princippet gøre, lige meget hvad det er, du 
gerne vil have til at ske i dit liv. Det afgørende er, hvilken energi du læg-
ger i det, om du føler, at dette her er utroligt vigtigt, eller om du føler, at 
det jo egentlig kan være lige meget. Er det sådan, du føler, vil det også 
være det, du oplever. Så er tingene lige meget. Det er dig, der ligger ener-
gien ind i tingene. Det er dig, der bestemmer, hvad ting skal betyde for 
dig. Og det gør du via din grad af selvforpligtelse – og det viser du med 
al den energi, passion, lyst, glæde, engagement og målrettethed, som du 
lægger ind i tingene. Du må fordybe dig i din forpligtelse, til du ophører 
med at være dig og dermed ophører med at være adskilt fra målet. Du 
bliver ét med dit eget mål.
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Find din egen sten nr. 4
Processen med at blive klar over, hvad du vil og få udviklet din styrke 
bag dit mål, indebærer ofte, at du må søge information, viden og 
bekræftelse uden for dig selv. Du må nemlig være sikker på, at du gør 
det rigtige. Jo større et mål, du har sat dig, jo større vil behovet være for, 
at du sikrer dig, at beslutningen er rigtig. Du kan spørge de mennesker, 
der er tættest på dig, til råds eller folk du ikke kender endnu – og din 
søgen efter en endelig afklaring og en sikkerhed i din beslutning vil 
fortsætte i lige så lang tid, som du har brug for det.
 Forpligtelsen handler udelukkende om forpligtelsen over for dig 
selv. Det betyder, at det er din mentale forpligtelse, som skal forankres, 
implementeres og bundfældes i dig. Det er dybden af din vilje til at tage 
teten og fokusere fuldstændig på målet og være villig til at gå efter det, 
der tæller her.
 Det er ikke altid, at vi ved, hvornår det lige er, vi føler en sikkerhed 
i vores beslutning – og dermed har en god forpligtelse til også at ville 
og kunne sætte handling bag vores mål. Det er heller ikke altid, at vi 
lige ved, hvad det var, der gjorde udfaldet. Var det fordi en person sagde 
noget, der fik os til at tænke nærmere over det? Var det en sætning i en 
film? Eller var det vores egen indre dialog, der løste op for tingene? I 
alle tilfælde vil der foregå en afklaringsproces, og det er i afklaringen, at 
styrken, energien og kraften til at sætte handling bag vores mål ligger. 
Men du kan ikke tvinge din forpligtelse igennem. Den skal lagres i din 
krop før, det virker. Du kan mentalt have besluttet dig for, at du nu bare 
vil gå efter det der mål, men hvis du ikke på et indre plan også har taget 
dette mål til dig og accepteret det, vil din kraft og styrke til at sætte 
handling bag være mindre. Hvis du ikke er helt sikker på, hvad det er, 
du vil, kan det være meget svært at sætte handling bag. Derfor ligger 
der en stor opgave i selve forpligtelsen og arbejdet med at „fordøje“ og 
integrere det, du gerne vil.
 Kommunikation som værktøj har derfor også en stor rolle i at skabe 
og styrke din forpligtelse. Det handler både om den indre og ydre dialog, 
som du kan bruge på forskellige måder. Hvis du fx ønsker at styrke din 
egen forpligtelse til at ville gå efter dit mål, kan det ofte være en god idé 
at styrke din indre dialog, før du arbejder med den ydre dialog og fortæl-
ler om målet til andre. Din ydre dialog vil nemlig afspejle i hvor høj grad, 
du har taget dig tid til den indre dialog. Lad os tage et eksempel. Du har 
besluttet dig for at skifte arbejdsområde fra reklamebranchen og blive 
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skolelærer. Det er et mål, du har sat dig. Visionen er at formidle kreativ 
viden til børnene i folkeskolen, så de udvikler deres kreative potentiale. 
Bl.a. derfor vil du gerne undervise i de kreative fag. Det er noget af et 
spring for dig. Derfor bliver du også usikker på, om du virkelig tør at 
gøre det – og om det nu er det rigtige for dig at gøre. Hvad nu, hvis du 
vælger forkert? Så længe du har denne usikkerhed og ikke helt ved, om 
du virkelig vil gå efter dit nye mål, kan der ligge en stor værdi i at holde 
målet hos dig selv, mens du arbejder med det på et indre plan. For hvis 
du fx begyndte at fortælle om det til alle mulige, vil de højst sandsynlig 
sætte spørgsmålstegn ved det, såfremt du ikke selv er afklaret. Du vil i 
hvert fald kunne mærke det og tage deres tvivlspørgsmål og usikkerhed 
med dig. Det betyder, at du vil være mere åben og modtagelig over for 
andres tanker, meninger og idéer, end hvis du havde en større sikker-
hed og afklaring i dig selv. Dette kan igen forlede dig til at lytte mere til 
andre end til dig selv. På den anden side kan dialogen med andre netop 
også give energi og brændstof til, at du selv bliver sikker på, at du gerne 
vil skifte branche og uddanne dig til folkeskolelærer i en alder af 37 år. 
Det vil være vigtigt i en sådan situation at fortælle din idé til nogle gan-
ske få, som du har tillid til – og som du ved ikke sætter spørgsmålstegn 
ved, om det nu er rigtigt eller forkert. Samtidig kan du arbejde med din 
egen indre forpligtelse bl.a. ved at sige tingene højt for dig selv og give 
udtryk for, at du allerede er i gang med at nå eller har nået dit mål. Når 
du begynder at sige tingene højt, begynder du også at aktivere dine mål. 
Siger du tingene højt til mennesker, der er meget tæt på dig, og betror 
dem dine tanker, bliver disse mennesker dine livsvidner. Livsvidner er 
de mennesker på vores vej, der ved, hvad der foregår inde bag facaden. 
Det er vigtigt at have livsvidner med på vores vej, fordi vi kan bruge dem 
som et direkte spejl på os selv. De vil afspejle præcist, hvor vi er henne 
mentalt – og i hvilken grad vi er klar til at sætte handling bag vores mål. 
Disse mennesker kan være med til at give liv og energi til vores mål – og 
dermed også hjælpe os med at blive afklaret. At „sige tingene højt“ bety-
der også, at et mål fx fra primært at have været en tanke og en idé bliver 
udtrykt uden for dig selv. Det har en stærk kraft til at styrke din forplig-
telse og sikre, at målet også bliver manifesteret. Når jeg har arbejdet med 
projekter, har jeg nogle gange eksperimenteret med min egen forpligtelse 
ved at begynde at sige tingene højt til andre. På et tidspunkt var jeg pro-
jektleder for et stort kunststævne i Randers, hvor vi i en uge havde invi-
teret 9o kunststuderende fra de tre danske kunstakademier til at udøve 
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samtidskunst i byrum, butikker og virksomheder i byen.9 I den indle-
dende fase var der mange forhindringer – bl.a. fordi vi havde svært ved 
at få involveret såvel virksomheder som butikker i byen. Derfor begyndte 
vi i projektgruppen at tale om dette projekt (Pro-Art) som et hemmeligt 
projekt, der kun var for særligt udvalgte. Denne pudsige drejning af vores 
mål om at få rigtig mange butikker og virksomheder involveret resulte-
rede i, at de begyndte at forpligte sig til at være med i projektet. Det var 
ikke et hemmeligt projekt – og det var også åbent for alle, men til sidst 
begyndte vi at få henvendelser alle mulige steder fra folk, der også gerne 
ville være med i dette projekt. Det styrkede i den grad vores egen forplig-
telse over for projektet – og gav en masse energi og kraft til, at vi kunne 
sætte handling bag og føre projektet ud i livet. Eksemplet viser, at du kan 
styrke (men også hæmme) din egen afklaring og dermed forpligtelse, når 
du begynder at sige tingene højt, fordi du så aktiverer energien bag dit 
mål og sætter en bevægelse i gang uden for dig selv, der styrker din lyst, 
energi og vilje til at ville gå efter målet. Det arbejder du med i den femte 
sten: vejen.

Fortælling

„Du kan indse meget ved at iagttage“ (Yogi Berra).

Hun var uddannet sygeplejerske – og havde nu først i 4o’erne valgt, at 
hun gerne ville satse på noget andet end sygeplejefaget. Hendes inte-
resse for det psykologiske havde altid været stor. Derfor valgte hun at 
uddanne sig til psykolog, hvor hun efter 5 år stod med et meget flot 
eksamensbevis i hånden klar til at smøge ærmerne op og komme ud på 
arbejdsmarkedet og arbejde som sådan. Med en bred arbejdserfaring 
som sygeplejerske og en dugfrisk cand. psych. fra universitetet i bag-
lommen, havde hun en umiddelbar forventning om, at drømmejobbet 
måtte være inden for rækkevidde. Det lykkedes for hende at komme til 
et par jobsamtaler – uden dog at få nogen af stillingerne. Hun fik kon-
takt til mig som coach, og vi gennemførte et forløb med 12 samtaler. 
Disse møder blev katalysatoren i hendes proces fra tvivlrådig arbejds-
løs til selvstændig psykolog med egen praksis. Hun opdagede, at 2o år 
som offentlig ansat lønmodtager havde sat sine spor i hendes måde at 
tænke job på – og hun var slet ikke klar over, at hun havde en holdning 
om at skulle passe ind, være ydmyg og afventende. Hun havde været 
vant til at lade sine kompetencer blive vurderet af en arbejdsgiver – og 
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afvente dennes dom. På den måde var det lykkedes hende at afgive 
kontrollen med sit arbejdsliv til andre. Hidtil havde hendes arbejdsliv 
været noget, hun ikke selv var herre over. Andre bestemte hvornår hun 
skulle arbejde, hvilken løn hun fik, osv. Det gav hende en følelse af at 
have solgt sin sjæl. Under samtalerne gik det op for hende, at hun havde 
væltet rundt uden retning – og faktisk slet ikke vidste, hvad hun ville – 
eller hvilket job hun gerne ville have. Derfor blev disse samtaler vejen 
til noget, som hun kun havde turdet drømme om – og nok aldrig villet 
være hoppet ud i på dette tidlige tidspunkt i sin psykologkarriere. Ved at 
fokusere på sine ressourcer fik hun hurtigt kontakt til den del af sig selv, 
der turde mere end blot drømme. Hun havde jo hele tiden rummet det. 
Det var ikke nyt. Over 2o år som lønmodtager havde pacificeret hendes 
handlekraft, og hun havde sluppet grebet om at tage stilling til, hvad 
det egentlig var, hun gerne ville i sit liv. Hun manglede retning, og for at 
finde retningen måtte hun skabe kontakt til drømmen. Hun ville gerne 
selv bestemme over sit arbejdsliv, og angsten for det ukendte, janteloven 
og fordommene om, hvad man kan tillade sig som nyuddannet havde 
holdt hende tilbage fra at mærke, hvad hun egentlig brændte for. Det 
blev imidlertid mere og mere klart, at hun ville være privatpraktise-
rende psykolog. Herfra gik det hurtigt. Hun arbejdede som en hest på at 
få tingene lagt til rette på en måde, så drømmen kunne realiseres. Det 
mest fantastiske var, at der i beslutningen opstod en kolossal energi og 
skabertrang. Det var euforiserende at arbejde i denne del af processen 
– og det var som om, beslutningen skabte en sti gennem det landskab, 
som hidtil mest af alt havde mindet om et ufremkommeligt buskads. Nu 
lagde tornbuskene sig ned til hver sin side, og en sti tonede frem skridt 
for skridt. Hun oplevede det som om, den ene idé efterfulgte den anden 
i en lind strøm – og sådan har hun det stadig. Og når hun i processen 
hang lidt med hovedet, var bekymret eller havde mistet troen, var det 
afgørende at hun havde en coach, der kunne få hende til fortsat at se 
udviklingsmulighederne. Selvom ikke alt lykkedes, holdt hun fast – og 
har i dag skabt sig en blomstrende virksomhed som privatpraktise-
rende psykolog. Klienterne strømmer til – og hun har udfordringer og 
opgaver nok. Hun har opnået gode relationer til betydningsfulde sam-
arbejdspartnere, og får positive tilbagemeldinger fra sine klienter. Med 
det stigende klientantal øges mulighederne for at få en indtjening, hun 
kan leve af. Hun kan selv bestemme, hvor meget hun vil arbejde – og 
hvornår hun vil arbejde. Hun bestemmer selv, om hun vil holde ferie 
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og hvornår – og hun kan tage et rimeligt honorar for det arbejde, hun 
udfører. Hun lever sit liv lige præcis sådan, som hun har drømt om og 
brændt for.

Værktøjer & metoder

„Smilet er den korteste vej imellem to mennesker“ (Victor Borge).

Jeg vil her præsentere dig for en række konkrete værktøjer og metoder 
til, hvordan du kan arbejde med din sten nr. 4, forpligtelsen.

(1) Styrk dit mål

I arbejdet med den tredje sten retningen har du set på hvilke mål, du vil 
gå efter. Du formulerede din vision – og bagefter satte du dig et mål for, 
hvad du helt konkret gerne ville have, der skulle ske i dit liv. At fastsætte 
mål er en proces, fordi der ofte kan opstå tvivl undervejs – eller det kan 
blive vigtigt at justere målet undervejs i denne proces. Det er min erfa-
ring, at de fleste mennesker er i stand til at sætte sig et mål for, hvad 
de gerne vil – men, når de så kommer til at skulle arbejde med det og 
at sætte handling bag, opstår tvivlen, usikkerheden eller alle spørgsmå-
lene om „hvad nu hvis, osv.“. Det er, som om noget kommer snigende. 
Pludselig begynder du at sætte spørgsmålstegn ved det mål, du følte 
dig så overbevist om, var det rigtige: Er det nu det, jeg vil? Er der andre 
muligheder, som måske er bedre? Hvordan skal jeg overhovedet kunne 
opnå det? Kan jeg bruge mit liv på en mere optimal måde? Osv. Derfor 
har jeg udviklet en meget enkel metode til at vurdere, om du nu er sikker 
på og afklaret med, hvad det er, du vil. Metoden kan justeres og tilføjes 
forskellige elementer, så den passer til din situation. Den sætter fokus på 
de elementer, der er styrende for dig i dit valg af mål. Det giver en god 
vurdering af, om dit mål er realistisk – og i hvilken grad det er muligt 
også at gennemføre det inden for det tidsperspektiv, du har opstillet. 
Fastsættelse af målet er så vigtig, fordi det er retningsgivende for, hvor 
og hvordan du skal sætte handling ind. Det kan fx være, at du har sat dig 
et mål, som ikke er muligt at realisere inden for den nære fremtid. Der-
for vil du bruge energi på at nå et mål, der ikke stemmer overens med 
det tidsperspektiv, du har opstillet for, hvornår du vil nå det. Omvendt 
kan det være, at du har sat dig et mål, som blot er en mindre justering 
af din nuværende situation, men at du efterfølgende – når du begynder 
at arbejde med målet – bliver klar over, at du har sat dine ambitioner 
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for lavt. Måske viser det sig, at et ambitiøst mål vil have en meget mere 
positiv effekt på dig, end hvis du blot sætter dig et mål med nogle ganske 
få justeringer.

Figur 7. Eksempel på vurdering og prioritering af dine muligheder og mål
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Modellen i figur 7 er udviklet i forbindelse med en session med en 
kandidat. Det var en kvinde, der stod i en situation, hvor hun ikke vidste 
hvilket mål, hun skulle gå efter. Hun var oprindelig uddannet designer, 
men havde haft nogle uheldige ansættelser med chefer og personale, 
der ikke behandlede hende ordentligt. Derfor havde hun i en periode 
valgt at lade sig ansætte som alt muligt andet. Hun havde bl.a. været 
rengøringsmedhjælper, sekretær, fabriksarbejder, projektmedarbejder 
– og hvor der lige var brug for hende. Hun stod nu i en situation, hvor 
hun ikke vidste, hvad hun skulle vælge. Hun satte derfor tre på forskel-
lig vis attraktive mål op, som hun ville undersøge sin drivkraft mod før, 
hun tog sin beslutning om specifikt at gå efter et af disse mål. I en eller 
anden grad havde hun opgivet tanken om igen at komme til at arbejde 
som designer, fordi hun havde haft så dårlige oplevelser. Det var det 
sværeste felt for hende at forpligte sig i forhold til, fordi der var så meget 
gammel modstand på det – og tvivl om, hvorvidt hun var dygtig nok til 
at kunne finde arbejde inden for dette felt.
 Først talte vi om, hvad der var overskriften for de tre mulige mål. 
Det første mål var at komme i praktik inden for teaterverdenen. Dette 
var en gammel drøm, som hun stadig fandt attraktiv. I dette job skulle 
hun både tænke (bruge hovedet) – og hun ville også have hjertet med i 
det, hvilket var meget vigtigt for hende. Hun havde valgt dette som en 
af sine grundlæggende værdier. Derudover havde hun brug for at tjene 
penge. Muligheden for at tjene penge var derfor en grundlæggende 
forudsætning for at kunne prioritere et mål højt. På teatret ville hun på 
sigt kunne tjene penge – men slet ikke de første mange år. Vi så dernæst 
på, hvad der ville være hendes mål med at søge ind til teateret. Hendes 
mål var at komme til at arbejde som scenetekniker, hvilket indebar, 
at hun måtte tage en uddannelse, selvom hun havde lidt erfaring fra 
branchen. Det betød, at hun rent faktisk havde arbejdet sig et stykke ind 
mod målet (vejen op ad bjerget), og derfor ikke havde så lang vej igen. 
Vi talte til sidst om, hvordan hun ville have det, når hun nåede frem 
til toppen af bjerget og skulle sætte flaget i. Hun ville have det rigtig 
godt, hvilket hun oversatte til et ottetal på en skala fra 1-1o. Den næste 
mulighed var at komme tilbage til sit fag og arbejde som designer, som 
hun havde haft noget modstand på. Vi talte om, hvor meget hun ville 
have hjertet med i det. Det gik her op for hende, at hvis hun kunne få 
job på en god arbejdsplads med gode folk, så ville hun faktisk kunne 
have hjertet meget med i det, mens hun ikke skulle bruge hovedet så 
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meget. Uddannelsen og delvis erfaringen havde hun jo. Der ville også 
være mange penge i et sådan et job, hvilket imødekom hendes ønsker 
på det økonomiske område. Hendes mål var at komme til at arbejde som 
designer, hvor hun fik mulighed for at udvikle nye designs og sætte sit 
eget personlige præg. Hun var faktisk ret tæt på dette mål – og havde 
ikke lang vej tilbage op ad bjerget for at kunne sætte flaget på toppen. 
Vi talte også om, hvordan det ville være for hende at nå toppen – og på 
en skala fra 1-1o var det helt bestemt et nital. Den sidste mulighed var 
en tanke hun havde om at uddanne sig og arbejde som indretningsarki-
tekt. Det betød, at hun skulle være selvstændig. Hun var dog usikker på 
hvor meget, hun ville have hjertet med i det – og det ville kræve, at hun 
virkelig skulle bruge hovedet meget – ikke mindst til studierne. Der ville 
heller ikke være så god en økonomi i det i begyndelsen, fordi hun først 
skulle have det hele bygget op. Vejen til at nå målet som selvstændig 
indretningsarkitekt var lang, og når hun om en del år ville nå toppen, 
så var det hendes forestilling, at det kun ville være til et sekstal, når hun 
satte flaget på toppen.
 Denne visuelle skitsering af hendes forskellige valgmuligheder og 
mål gjorde, at hun kunne vurdere situationen klart. Indtil nu havde hun 
flirtet med tanken om at blive indretningsarkitekt, fordi hun troede, at 
der virkelig var nogle muligheder i det. Men med denne oversigt kunne 
hun pludselig se, at det havde været urealistiske drømme om fremtiden, 
der ikke hang sammen med virkelighedens billede og heller ikke det, 
hun gerne ville. Samme dag som vi gennemførte denne visualisering, 
så hun en stillingsannonce som designer i et helt nyt firma. Det rykkede 
i hende – og hun ville jo gerne være selvstændig, men turde ikke selv 
tage risikoen. Derfor ville jobbet passe perfekt til hende. Hun havde nu 
fået en afklaring af sin situation, som gjorde, at hun var så forpligtet, at 
hun kunne sætte handling bag målet. Samme dag skrev hun ansøgnin-
gen, der bare flød ud af hende. Et par dage senere blev hun kontaktet 
af indehaveren, der gerne ville have hende til en samtale et par dage 
efter. Samtalen gik godt, men indehaveren valgte at ansætte en, der kom 
direkte fra faget og havde erfaring med dette specifikke område. Derfor 
arbejdede hun videre med at komme ind via en praktikplads og arbejde 
sig op for at erhverve sig erfaringen og vise, hvad hun duede til. I dag 
arbejder hun både som designer og salgskonsulent – og ønsker at bruge 
de kommende år på at styrke erfaringen og arbejde sig ind på faget 
design.
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(2) Succeskriterier

Når du arbejder med at forpligte dig selv i forhold til målet, kan det 
være godt at få et overblik over de forskellige elementer, der indgår i den 
måde, du tænker målet realiseret på. På vejen til at få det, du drømmer 
om og brænder for, kan du styrke din egen forpligtelse – og dermed 
afklaring ved at se på, hvilke succeskriterier, dit mål har. Succeskriterier 
er de forudsætninger, der skal være til stede for, at du kan opnå succes. 
Hvis du fx skal etablere egen selvstændig virksomhed, vil nogle af dine 
succeskriterier være, at banken tilbyder dig en kassekredit, at du har 
opbakning fra familien, at der er et marked for din forretningsidé, osv. 
Når du kender til dine succeskriterier, vil det have en positiv effekt på 
din vilje til også at gå efter dit mål og føre det ud i livet. Du kan overveje 
hvilke succeskriterier, der er i forhold til det mål, du har sat dig. Prøv 
også at mærke efter, hvad det gør ved dig både mentalt og fysisk. Nærer 
og/eller tærer det dig? Og hvilken betydning har det for din forpligtelse 
til at gå efter målet?

(3) Strategi til at nå målet

Mål udtrykker, hvad du gerne vil nå – mens strategien udtrykker, 
hvordan du vil opnå målene og dermed indfri din vision. Strategien 
er med til at vise styrken i dit mål – og vil være en guide til, hvordan 
du ved den femte sten skal gå vejen mod målet. Modellen nedenfor 
viser en strategiplan for en kvinde, der drømte om at få et job, som tog 
 

Figur 8. Strategi for kvinde med bachelor i kunst og æstetik
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udgangspunkt i hendes uddannelse som bachelor i kunst og æstetik. 
Hidtil havde hun efter afsluttet uddannelse haft løse jobs og været ansat 
i kortere forløb, men ingen af disse jobs havde været målrettet i forhold 
til det, hun virkelig gerne ville. Hendes drøm var at blive ansat som 
koordinator eller projektmedarbejder i en virksomhed eller organisation, 
der havde med projekter at gøre. Det var også vigtigt for hende, at hun 
kunne bruge sine kompetencer inden for analyse og markedsføring, 
men hun havde ikke i sin vildeste fantasi troet, det var muligt. Den stør-
ste hurdle viste sig at være mangel på en strategi til, hvordan hun skulle 
nå sit mål.

Som det fremgår af modellen, fik kvinden lagt en plan for, hvad hun 
skulle gå efter – og hvad hun ville søge af jobs og inden for hvilke 
virksomheder. Denne proces styrkede hende i, at hun havde valgt den 
rigtige retning – selvom hun tidligere bare havde affundet sig med, at 
skulle arbejde enten i dårlige jobs eller på fabrik resten af sit liv. Ansva-
ret for at skabe sig det liv, hun drømte om, havde hun lagt fra sig. Hun 
troede simpelthen ikke på det længere. Men det gjorde hun nu – og 
hun kunne se, at strategien gav et godt overblik over situationen, så 
det var nemmere bagefter også at gå vejen og gå efter målet. Det tog 
hende næsten et halvt år at nå målet, men hun nåede det – og det var 
inden for tidsplanen. Hun fik job som marketingkoordinator på et større 
turistbureau, hvor hun blev ansvarlig for en lang række opgaver, som 
hun selvstændigt varetog. Det var strategien, der havde hjulpet hende til 
efterfølgende at kunne gå vejen.

(4) Målrettethed

Din forpligtelse over for dig selv afspejler din målrettethed. Det handler 
om din indstilling og holdning til tingene – ja til livet i det hele taget. 
Hvis du er negativ, sur og tvær, så vil det kunne påvirke din målrettet-
hed negativt, mens hvis du er åben, positiv og årvågen, vil det kunne 
påvirke din målrettethed i en positiv retning. En metode til at styrke 
den positive spiral og din forpligtelse over for dit mål er ved at skrive 
sedler, der minder dig om målet – og alt det positive, du kommer til 
at opleve, når du har nået dit mål. Du kan hænge dine sedler op i dit 
hjem, så du bliver mindet om dem. Vores bevidsthed er sådan indrettet, 
at det vi ser, også er det, vi fylder vores bevidsthed med. Hvis du bliver 
udsat for gentagne positive påvirkninger, vil det påvirke din mentale 
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tilstand positivt, hvilket igen vil have en positiv indflydelse på din 
forpligtelse over for dig selv. En anden metode til at styrke din målret-
tethed er at bruge objekter, der minder dig om, hvad det er, du vil – og 
hvad der er dit mål. Jeg hørte om begrebet påmindelsessten, hvor men-
nesker, der gerne vil påminde sig selv om, hvor meget de har at være 
taknemmelige for i denne verden, går rundt med sten i lommen, der 
minder dem om dette. Det er tilfældige sten, men hver gang de mær-
ker på lommen, bliver de mindet om den tanke, som de gav til stenen. 
Det samme kan du gøre med dine mål. Skriv en seddel og læg den i 
lommen – og ha’ tillid til, at du bliver mindet om den lige så længe, 
du har brug for det. På et tidspunkt eksperimenterede jeg selv med at 
styrke min egen forpligtelse og målrettethed i forhold til 12 mål, som 
jeg havde sat op. Jeg skrev dem ned på 12 blanke visitkort og satte dem 
op over min seng. Hver aften, når jeg lagde mig til at sove, kunne jeg 
ligge og kigge op på sedlerne, inden jeg faldt i søvn. Det havde en helt 
enorm kraft, idet jeg blev mere og mere målrettet mod disse mål. Der 
var ting, jeg begyndte at gøre for at nå målet, som jeg ellers ikke ville 
have gjort. Og har du en idé til en helt tredje måde at styrke din egen 
målrettethed, så brug den. Jo mere der kommer inde fra dig, jo stærkere 
bliver du i alt, hvad du foretager dig. Inklusive din forpligtelse over for 
dine mål.

(5) Kommunikation

Kommunikation kan være både verbal og nonverbal. Når et budskab 
skal kommunikeres, opfatter vi 7% gennem det, der siges direkte, 38% 
ud fra måden, det siges på, og 55% ud fra kropssproget (Albert Mehra-
bain). Vi udsender dermed en masse signaler uden nødvendigvis at sige 
noget. Ofte sender vi på flere kanaler på én gang. Når vi fx taler om, 
hvad det er, vi gerne vil i forhold til et mål, vi har sat os, vil vores måde 
at kommunikere på afsløre vores indstilling og holdning til målet – og 
dermed i hvilken grad vi er forpligtet til at gå efter dette mål. Andre 
mennesker vil kunne se, om vi er glade, begejstrede, engagerede i det, vi 
kommunikerer om.
 Som afsender har du et formål med kommunikationen, mens mod-
tager sanser, ser og hører budskabet. Tilbagemeldingen kan fx være en 
reaktion, et spørgsmål, et svar eller en udveksling af information. Her 
vil du lynhurtigt få et indtryk af, hvordan modtageren har opfattet dit 
budskab. Hvis du vil styrke din egen forpligtelse, kan du arbejde med 
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at iagttage, hvordan andre mennesker reagerer, når du fx fortæller om, 
hvad det er, du vil – og hvilket mål du går efter.
 En kvinde havde sat sig et meget stort og ambitiøst mål: hun ville 
åbne en stor butik på flere hundrede kvadratmeter centralt i København. 
Hun var så begejstret for idéen, at uanset hvor hun mødte op og fortalte 
om den, var folk lutter øre og mærkede, hvordan hendes begejstring 
smittede. En mand havde sat sig et mål om, at han ville stoppe med 
at ryge. Han begyndte at fortælle folk om det, og kunne ikke forstå, 
hvorfor han ikke fik nogen reaktioner. Det viste sig, at han var meget 
negativ over, at han have besluttet sig for at stoppe, at det havde lige den 
modsatte effekt. Det betød bl.a., at han slet ikke var forpligtet til at holde 
op med at ryge. Og derfor gad han slet ikke forsøge. Det spejlede hans 
omgivelser i den måde de reagerede på. Ordet har en så stærk kraft, 
at det, du siger, ofte kommer til at ske. Jeg havde et samarbejde med 
en kvinde, der var dødtræt af sit job. Hver gang hun blev spurgt eller 
kunne få drejet en samtale ind på emnet, fortalte hun, hvor træt hun var 
af sit job. En dag, da hun kom på arbejde, blev hun kaldt ind til møde 
med direktøren, der fortalte, at de på grund af nedskæringer, havde 
været nødt til at skære hendes stilling væk.
 Når du arbejder med at få ting til at ske i dit liv, er det helt centralt, 
at du er opmærksom på, hvad du siger. Prøv at se på dig selv udefra. 
Hvad taler du med andre om? Hvad siger du? Hvad giver du udtryk for? 
Hvor har du dit fokus i den måde, du taler på og i det, du siger? Du kan 
være helt sikker på, at alt, hvad du kommunikerer ud til andre, er ladet 
med en bestemt energi, der sætter en proces i gang, uanset om du vil det 
eller ej. Hvis du fx ønsker at være initiativtager til et projekt på dit job, 
som du egentlig har en dårlig energi omkring, så er det afgørende, at du 
arbejder med denne energi, fordi du ellers vil sende negative vibratio-
ner ud, og det er der ingen, der har lyst til at være en del af. Mennesker 
søger efter lyset, ligesom planter. Vi vil alle gerne være en del af det, der 
spreder glæde og vokser – og giver næring, lys og kærlighed til vores 
verden. Det er også en af grundene til, at det er så vigtigt, at du arbejder 
med den første sten, hjertet, fordi det er åbningen til en uendelig kilde 
af kærlighed, glæde og lyst. Når vi gør det, der skaber glæde i os selv, 
sender vi også glæde ud, og det tiltrækker energi. Du kan forsøge at eks-
perimentere med din egen kommunikation. Udvælg et emne, et projekt, 
et område, et felt, du ønsker at eksperimentere med. Begynd at arbejde 
med din kommunikation i forhold til det valgte område. Det kan fx 
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være, at du gerne vil have en kæreste. Så nytter det jo ikke noget, at du 
fortæller alle dine venner, at du er meget tilfreds med at bo alene – og at 
du sagtens kan klare alting selv. Vær tydelig og præcis i din kommuni-
kation – og styrk det, du gerne vil have til at ske. Hvis jeg er i gang med 
at bygge et projekt op, og skal have nogle personer og virksomheder 
med i projektet fx til at deltage mod en eller anden form for betaling, er 
mit fokus altid, at de er særligt udvalgte. Det er ikke kun noget, jeg siger. 
Jeg mener det faktisk. Det kan de mærke. Og derfor har jeg i stort set i 
alle tilfælde kun mødt positive tilkendegivelser og tilbagemeldinger.

(6) Input udefra

I dit arbejde med din egen forpligtelse er der megen energi at hente fra 
omverdenen som fx din familie, dine venner, dit netværk, etc. Denne 
energi kan du bruge til at styrke din forpligtelse – og dermed dig selv 
i også at ville gå efter målet. Når jeg har sat et mål op, gør jeg fx ofte 
det (enten for mig selv eller for en person, som jeg er coach for), at jeg 
sender en mail ud i mit netværk om det. Idet jeg har et meget aktivt 
netværk, som jeg løbende sender information ud til, får jeg altid en eller 
anden form for reaktion tilbage. Denne reaktion giver mig en foreløbig 
pejling på, hvor stærkt mit mål er – og hvor stærk jeg er i forpligtelsen 
til at ville gå efter det. Hvis jeg fx får mange negative svar tilbage eller 
slet ingen svar, så overvejer jeg måske mit mål igen – eller jeg overvejer 
min egen indstilling til målet.
 En anden metode er at vælge to til tre personer ud, der kender dig, og 
bede dem give dig feedback og input til at komme videre i arbejdet mod 
dit mål. Du kan bede om at få enten mundtlig og/eller skriftlig feedback 
fra dem. Du har sikkert selv spørgsmål, hvor du tænker, at de kan give 
dig noget. Her er også nogle forslag til, hvad du kan få feedback om for 
at få viden om din egen forpligtelse.

Feedback fra: _______________________

Mit mål er: _________________________

Hvilken afstand er der fra der, hvor jeg er nu, og hen til mit mål? ♦

Hvor let tror du det er for mig at nå mit mål? ♦

Hvad tror du der skal til for, at jeg når mit mål? ♦

Hvad vil du anbefale, at jeg styrker for at kunne nå mit mål? ♦

Hvad skal jeg lægge vægt på på vejen til mit mål? ♦

Hvilken holdning eller indstilling bør jeg indtage for at nå mit mål? ♦
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Det er overraskende, hvor tydeligt andre mennesker ser os. Derfor skal 
vi virkelig benytte os af, at der er folk omkring os. Gør dit netværk og 
dine relationer aktive, så de bliver en aktiv del af dit liv – og brug dem. 
Vi vil alle gerne bruges. Når vi bliver brugt, kan vi mærke, at der er 
brug for os – og at vi betyder noget. Derfor: Brug dit netværk!

Øvelser

I mit arbejde som coach har jeg udviklet mange øvelser til, hvordan du 
kan komme i kontakt med din forpligtelse. Mange af disse øvelser er 
ud viklet og opstået i situationen, hvor jeg havde en coaching samtale 
med en kandidat. Disse øvelser har vist sig også at være nyttige for andre.

Øvelse 1: Passion

Passion handler om at leve med lidenskab og afspejler din holdning og 
indstilling. Dermed viser din passion også meget om, hvor forpligtet du 
er i dit liv. Når du har passion i de ting, du foretager, vil du give tingene 
kærlig energi – og det breder sig som ringe i vandet. Din passion til de 
forskellige områder af dit liv, vil styrke din lyst og vilje til at gå endnu 
dybere ind i disse områder. Det vil igen gøre vejen til at udvikle disse 
områder lettere. Sådan er det også med dine mål. Hvis du er passioneret 
omkring dit mål – og du virkelig kan mærke, hvordan målet i sig selv 
tænder dig, vil det forstærke din forpligtelse over for målet.
 Din passion kan du også udvikle i alle livets øvrige gøremål. Jo mere 
passion du har i dit liv, jo mere intenst vil du leve det – og det vil smitte 
af på alle andre ting, du foretager dig – også dine mål. Alt hvad du giver 
energi og foretager dig, kan du gøre med passion.
 Når du vasker op, kan du gøre det med passion.
 Når du køber ind, kan du gøre det med passion.
 Når du læser en bog, kan du gøre det med passion.
 Når du taler med din kollega, kan du gøre det med passion.
 Når du kører bil, kan du gøre det med passion.
 Når du går ud med skraldespanden, kan du gøre det med passion.
 Når du går ind i et møde, kan du gøre det med passion.
 Når du taler i telefon, kan du gøre det med passion.

Øvelse 2: Skriv til dig selv

Du kan forpligte dig selv ved at nedskrive det, du gerne vil opnå, i et 
brev eller på et postkort. Når jeg fx arbejder med min vision og mine 
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mål for året, så skriver jeg det altid ned på et stykke papir eller flere – 
og lægger brevet i en konvolut, som jeg forsegler. Udenpå skriver jeg, 
hvornår brevet må åbnes – fx den 1. december omkring en måned før, at 
jeg igen skal til at skrive årets vision og mål. Det holder jeg i hævd ved 
at invitere mig selv på tur eller på restaurant den pågældende dag, hvor 
jeg laver en lille ceremoni og åbner brevet. Det samme gør jeg, når jeg 
er ude og rejse. Så køber jeg et postkort lige, når jeg er kommet frem til 
destinationen, den første dag på rejsen eller på vej i flyet. Her fokuserer 
jeg fx på, hvad det er, jeg gerne vil have ud af min rejse, tur eller ferie. 
Hvad er mit mål med rejsen? Jeg skriver det ned på postkortet og sender 
det med det samme. Så slipper jeg tankerne omkring det, og det er først, 
når jeg er hjemme igen efter rejsen, at jeg kommer i tanke om mit post-
kort. For det ligger altid i entréen og venter på mig – og så kan jeg lyn-
hurtigt se, om der skete det, som jeg ønskede og gerne ville have til at 
ske på turen. Det er også en måde, hvor du skærper din bevidsthed om 
dig selv og det, du bruger din tid og energi på. Og selve denne proces er 
med til at skærpe din forpligtelse til at følge dig selv.
 En anden måde at forpligte dig selv på er ved, at du hver uge fx søn-
dag aften eller mandag morgen skriver ned, hvad du gerne vil have, der 
skal ske i løbet af ugen. Det er en måde at holde dig selv fast på. Når du 
kommer til ugens slutning eller inden, du laver den følgende uges liste, 
så gennemgå listen og se, hvad der kom til at ske – og hvad der måske 
ikke kom til at ske. Du kan godt forestille dig, at det er lidt som en „ting 
der skal gøres“ liste, men den er alligevel anderledes, fordi du ikke bare 
skal skrive alle de nødvendige og måske lidt kedelige ting, som du gerne 
vil have til at ske. Det kan være alt muligt, og jeg kan love, at det virker, 
hvis du tror på det – og er tilstrækkeligt committed. Du kan fx skrive, 
at du gerne vil kysses, have en gave af en, modtage et skønt brev, få kr. 
2o.ooo, møde en gammel ven, besøge et smukt sted, osv. Herved akti-
verer du skjulte centre i din bevidsthed og hjerne, der er motiverende 
og styrkende for din kreativitet og fantasi – og det har en afsmittende 
virkning på din forpligtelse over for dig selv.

Øvelse 3: Hvordan du bliver målrettet

Mange vil måske føle, at de ikke orker at gå i gang med at formulere 
deres vision og arbejde med deres mål, fordi det virker for stort for dem. 
Det kan være fordi, de ikke er vant til at arbejde med det at sætte sig 
mål. Hvis det er tilfældet for dig, kan du arbejde med en anden øvelse, 
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der, hvis du anvender den gennem længere tid, er med til at styrke din 
evne til at arbejde målrettet. Forestil dig, at du har en bue og en pil i 
dine hænder. Føl, at dine fødder og ben er i solid kontakt med jorden. 
Hold buens greb i den ene hånd og pilen og strengen i den anden. Oplev 
dine armmuskler strække sig, når du spænder buen. Se nu dit mål 
klart og levende foran dig, og iagttag pilespidsen, der nu peger imod 
det. Buen er nu spændt til grænsen; pilen sigter præcist. Fornem, hvor 
megen energi der er ophobet i denne statiske position. Du behøver blot 
slippe pilen og lade denne energi føre den mod målet. Erkend, hvorledes 
dette at give slip vil forløse dynamisk energi. Nu er pilen sluppet. Se 
den i dens flugt, og følg den ekstraordinære målrettethed. Intet ud over 
målet eksisterer for denne pil – ingen tvivl, ingen distraktioner. Den fly-
ver fuldkommen lige, rammer centrum af målet og stopper der. Roligt 
og selvsikkert skyder du endnu et par pile mod målet og oplever deres 
beslutsomme, målrettede og koncentrerede kraft.1o

Øvelse 4: Mental træning

Dette er en øvelse i, hvordan du kan træne dit sind i at blive stærkere til 
at forpligte dig selv til de ting, du gerne vil have til at ske i dit liv. Det er 
hensigten, at du styrker din mentale forpligtelse til at gå efter dit mål. 
Derfor er øvelsen bedst at bruge for dig, der netop står over for en udfor-
dring og har besluttet dig for et mål, som du gerne vil forpligte dig til at 
føre ud i livet.
 Sæt dig godt til rette et sted, hvor der er ro, og hvor du ikke bliver for-
styrret. Sluk mobiltelefonen og hiv stikket ud. Sørg for at du kan afsætte 
et kvarter til øvelsen. Slap af og lad dit åndedræt falde til ro. Træk vejret 
dybt tre gange og mærk, hvordan hele din vejrtrækning sender energi 
og lys ud i alle celler i din krop. Koncentrer dig om det mål, du skal nå. 
Forestil dig, at du har nået målet. Se på dig selv, når du lige har nået dit 
mål. Hvordan har du det? Hvad sker der i kroppen? Hvad gør det ved 
dig? Er der andre omkring dig? Hvad siger de – eller hvad gør de? Er der 
noget særligt, du hæfter dig ved?
 Speed-mental-træning går ud på, at du gentager denne øvelse – men 
hvor du kun har ganske få minutter til at arbejde med din forpligtelse. 
Når du har trænet dig selv mange gange i at se dig selv i målet, vil du 
kun behøve ganske kort tid til øvelsen. Så behøver du nemlig ikke så 
lang tid til at fokusere og koncentrere din energi om at nå dit mål.
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Øvelse 5: Styrk din koncentrationsevne

Når du skal arbejde målrettet, får du brug for at styrke din koncentra-
tionsevne. Der findes mange øvelser, som kan hjælpe dig med det. Jeg 
har arbejdet med flere – og det er oftest fysiske øvelser, som jeg har 
oplevet virker stærkest. Hvis du lærer at jonglere med tre bolde, vil, både 
det at lære det og det at arbejde med dem, styrke din koncentrations-
evne og evnen fokusere. Det er gode forudsætninger, når du skal arbejde 
målrettet og fokusere på mål. En anden øvelse er at lave noget fysisk og 
gentage dette. Det kunne fx være, at du har lyst til at begynde at gå. Så 
vælg fx tre dage ud om ugen, hvor du går minimum en halv time. Og 
er det noget helt andet, du interesserer dig for, skal du naturligvis vælge 
det. Husk at du får den største virkning, hvis det ikke blot er noget, du 
gør „en gang imellem“, men noget du gentager ud fra det mål, du har sat 
dig.

Øvelse 6: Hvad får ting til at ske?

Der er kun én, der er ansvarlig for at få ting til at ske i dit liv – og det er 
dig. Vi har måske en masse gode undskyldninger for, hvorfor ting ikke 
kan lade sig gøre – frem for at se på, hvad der skal til for, at de kan lade 
sig gøre. Det handler om at forpligte dig selv og være villig til at tage 
ansvaret for, at du får tingene til at ske. Du skal finde tre begivenheder 
i dit liv, som du vil analysere med henblik på at finde ud af, hvad det 
var, der fik disse begivenheder til at ske. Hvad var det helt præcist, der 
gjorde, at de blev ført ud i livet? Denne viden kan du nemlig bruge i 
forhold til de fremtidige begivenheder, du ønsker, der skal ske i dit liv.

Øvelse 7: Gambling

Du har nu sat dig et mål, og du er godt i gang med at arbejde med din 
selvforpligtelse til også at nå målet. Spørgsmålet er bare, hvor villig du 
er til at satse på at nå det. En morsom øvelse er at arbejde med denne 
satsning. Hvis du har sat dig som mål, at du gerne vil have en kære-
ste, så må du vurdere, i hvilken udstrækning du er villig til at gå efter 
dette mål. Hvor meget vil du satse på det? Jeg kender mennesker, der 
er enlige, og som siger, at de savner en kæreste og nærmest vil gøre alt 
for at få en. Når jeg så spørger dem, hvor meget de er villig til at satse af 
deres tid og liv for at få en kæreste, så er det nærmest ingenting. De har 
travlt med alt muligt andet og bruger derfor slet ingen tid eller opmærk-
som på det at få en kæreste. Det samme gælder alle mulige andre mål.
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Coaching

Gode svar udspringer altid af gode spørgsmål. Nedenfor kan du læse 
flere spørgsmål, der guider dig på vej til at få viden og skabe erkendelse 
om: Vil du det – og hvor meget vil du dit mål?

Spørgsmål der guider dig videre:

Hvad er dit mål – og hvor afklaret er du omkring det? ♦

På en skala fra 1-1o – i hvor høj grad ønsker du at nå dit mål? ♦

Hvad er din indstilling og holdning til målet? ♦

Hvad vil du gerne have, der er sket om seks måneder? ♦

Hvor tror du, at du er henne om et år? ♦

Hvad er din største udfordring lige nu? ♦

Hvad har du brug for lige nu? ♦

Inspiration & links

Helene Bøksle har udgivet cd’en Elverhøy, som er en blanding af mid-
delalderballader fra forskellige steder i Norge. Se mere på www.helene-
boksle.no. Musikken og sangene giver en dejlig introduktion til et 
menneske, der virkelig er forpligtet til at leve sit hjerte og sine inderste 
drømme ud.
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logbog til egne notater og refleksioner
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HVordan gØr du deT?
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Hvordan gør du det?

„At turde er at miste fodfæstet for en stund. Ikke at turde er at miste det 

for bestandigt“ (Søren Kierkegaard).

Tanker om vejen
Der var engang en mand, der havde levet et meget langt og intenst liv, 
som havde givet ham en stor livserfaring. Han nærmede sig nu 6o år, og 
havde fået en indsigt, som mange jævnaldrende ikke havde.
 Tankerne stod i kø i hans hoved, og han vidste ikke, hvad han skulle 
stille op. Han kunne kigge tilbage på et liv, hvor han havde forsøgt at 
passe ind i det samfund, han var vokset op i. Han havde forsøgt at gøre 
sådan, som man skulle gøre. „Det tager tid at blive en kendt kunstner,“ 
havde folk sagt til ham. „Nu må du prøve at slappe lidt af og være tål-
modig,“ kunne han høre mennesker sige, når han fortalte sin historie. 
Det sydede og boblede inden i ham af energi og overskud til at skabe de 
vildeste projekter og de største kunstværker. Hans sjæl havde åbnet sig 
og hans hjerte var i brand. Der var intet, der kunne stoppe den hellige 
energi, der var blevet tændt. Men der var ingen, der gad lytte til ham. 
Når han tog kontakt til forretningsfolk om en god idé, han havde fået, 
og som i den grad kunne profilere virksomheden i kraft af et kunstværk 
eller en proces med medarbejderne i virksomheder, fik han altid det 
samme svar. „Vi benytter dem, vi plejer at arbejde sammen med“ eller 
„kan du ikke sende noget“ eller „prøv at lave et udkast“. Overalt var der 
lukkede døre – eller det skulle passes ind i en lang kæde af beslutnings-
processer. Det var frustrerende for ham, at han skulle kæmpe så meget 
for at komme igennem med sit budskab. Der var altid et eller andet, som 
skulle gøres først. Oplæg der skulle skrives. Ting der skulle undersøges. 
Mennesker der skulle spørges. Der var aldrig en direkte vej til kilden. 
Han følte det som om, at man aldrig rigtig kom i gang med det, som det 
hele i virkeligheden handlede om. Der var altid et eller andet. Og når 
man så kom til det, der var essensen i det hele, var al energien død. Som 
at træne hårdt og inderligt til et maraton for slet ikke at have kræfter til 
at gennemføre det. Han opsøgte mig for at få en snak med en coach, der 
lyttede til hans frustrationer. „Hvad vil du gerne have, der sker,“ spurgte 
jeg ham. „Jeg vil gerne lave et stort foredrag og en event, der får men-
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nesker op af stolen og får dem til at leve deres liv, frem for hele tiden 
kun at forberede det, de gerne vil lave. De når det aldrig, fordi de aldrig 
kommer frem til det punkt, hvor livet er. De står altid i skyggen af livet 
eller nogle skridt ved siden af eller bagved. Livet kender de ikke endnu. 
Det er som om, de vil planlægge og organisere sig ud af alting. Når de 
skal planlægge et bryllup, så sker det så lang tid før, at kvinden ikke 
længere ved, om hun er forelsket i manden, når de når bryllupsdagen. 
Energien er gået tabt i ren og skær ingenting,“ forklarede han. „Hvornår 
vil du gerne holde det foredrag og lave den event?,“ spurgte jeg ham. 
„Det skal være så hurtigt som muligt,“ svarede han. „Hvor vil du gerne 
holde det?,“ fortsatte jeg. Og sådan fandt han frem til, at det skulle være 
nu, mens hans energi i projektet var så stærk. Han ville ikke risikere, at 
den gik tabt i en dræbende lang forberedelsesproces. Han tog med det 
samme sin cykel og drønede ned forbi det sted, hvor han gerne ville 
holde sit arrangement. De havde en ledig tid i konferencesalen 14 dage 
senere. „Den snupper jeg,“ grinede han. Og 14 dage senere gennemførte 
han arrangementet. Han havde ikke forberedt sig særligt meget, for det 
havde han jo gjort de sidste 58 år af sit liv. Hvorfor skulle han ikke bare 
tage energien i rummet, der hvor han var, og sørge for at deltagerne fik 
vindblæst hår, øjne som tekopper og et hjerte i brand? Han gav dem det 
hele, og det var som en orkan, der blæste gennem salen. Ingen papirer. 
Ingen forberedelser. Han var der bare med al sin energi, opmærksom-
hed og kraft til at skabe det, der ville opstå i nuet.
 Da jeg senere mødte kunstneren Bill Viola, sagde han noget af det 
samme budskab til mig. Der var noget, jeg altid skulle huske: „Be there 
and do it now“. Han tegnede en tegning til mig og skrev det ned, så jeg 
aldrig ville glemme det. Livet er lige nu, og det er nu, du skal leve det. 
Det handler om at leve livet nu – og ikke gå i en venteposition, klar til 
at hoppe på livet, når det kommer forbi. Det er der hele tiden. Og det er 
dig, der bestemmer, hvad du vil have ud af det. Det er dig, der skaber 
det. Hvad venter du på?

sten nr. 5: Vejen

Vejen er din femte sten på din varde. Hvis varden var et isbjerg, ville 
vejen være den første sten over havoverfladen. Det er som med Freuds 
psykoanalyse, hvor den femte sten svarer til bevidstheden og det syn-
lige. Denne sten er byggeriet af dit hus. Dit arbejde med alle de andre 
fire sten vil afspejle sig, når du skal i gang med byggeriet. Har du været 
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helt klar på, hvad der skulle være soklen og hjertet i huset? Har du fået 
de ressourcer samlet, der får „kittet“ huset sammen? Ved du, hvad du 
vil med huset – og hvad der er idéen med det? Og er du sikker på, at 
det er sådan, du ønsker det skal se ud? Alle disse overvejelser som du 
har været omkring i arbejdet med de fire foregående sten vil vise sig i 
dit arbejde med den femte sten. Det er her, resultatet af det foregående 
arbejde er tydeligt.
 Den femte sten handler derfor meget om „at handle“ – og sætte hand-
ling bag det, du har tænkt og besluttet. Det er gennem dine handlinger, 
du manifesterer det, du har tænkt. Og det er ude i livet, at livet sker. 
Derfor vil arbejdet med den femte sten være et meget synligt arbejde, 
hvor du både skal finde vejen og gå den. Når du skal finde vejen, har du 
dit mål som pejlemærke, mens dit arbejde med forpligtelsen er vægten 
af din gang, og indstillingen når du går.
 Omkring 9o.ooo mennesker vandrer årligt den lange pilgrimsvan-
dring til Santiago de Compostella. På denne vandring er det ikke målet, 
der er målet – men vejen til målet. Det betyder, at rejsen undervejs mod 
målet er afgørende for, hvordan du når målet. Når du arbejder med 
vejen – og sætter handling bag din strategi for at nå dine mål, er det helt 
afgørende, at du nyder rejsen undervejs mod målet. Jo mere energi du 
giver til vejen, jo større og stærkere bliver den. Når du sætter handling 
bag dine mål, så nyd det – også selvom du måske er lidt nervøs for, hvor-
dan det nu går, om du klarer det, osv. Nyd at du får lov til at få denne 
oplevelse med også. Livet er ingen eksamen. Det er en rejse såvel på det 
indre som på det ydre plan.
 Filosofien bag denne tankegang, hvor rejsen er målet, er præcis den 
samme filosofi, jeg arbejder efter i konceptet om De 6 sten. Det er vejen, 
der er den vigtigste. Vejen mod målet. Det er her, dine tanker, idéer og 
muligheder skal stå deres prøve. Vejen er ikke noget, der kommer af 
sig selv. Det er noget, du skaber. Hvis mennesker, der har opnået store 
præstationer i deres liv, havde kendt vejen på forhånd, er det ikke sik-
kert, at de havde orket at gå vejen – eller at de havde skabt så store 
resultater. Det er den energi, du lægger ind i vejen undervejs mod dit 
mål, der afgør, hvad dit resultat bliver. Det er også en af grundene til, at 
dine præmisser – og hele din måde at forberede dig på til det – har så 
stor betydning for, hvilken vej du så vælger mod dit mål. Selv når du 
arbejder med den femte sten og på vejen, så ved du reelt ikke, hvordan 
denne vej ser ud. Der er så mange faktorer, der kan påvirke din vej. Ser 
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du på et landkort over Italien og forestiller dig, at dit mål er at komme 
til Rom, så ser du også, hvor mange forskellige veje, der netop fører til 
Rom. Hvilken vej eller hvilke veje du vælger for at komme til Rom, vil 
afhænge af, hvem du er, hvad du kan, hvor du vil hen i Rom – og hvor 
meget du gerne vil af sted. Når du står over for at skulle af sted til Rom, 
vil du overveje, hvilken vej eller hvilke veje du skal vælge. Det er her 
dine overvejelser omkring din strategi og plan om at nå til Rom kom-
mer ind i billedet. Det er først, når du er på landevejen, at du „går“ vejen. 
Dit valg af rute og sti vil afhænge af, hvor meget du har arbejdet med 
strategien og planen inden, du tager af sted – og hvad der sker på turen 
derned. Der kan være kø på motorvejen, som gør, at du vælger at følge 
hovedvejene et stykke tid. Det kan være, du møder en sød familie på en 
tankstation, når du er inde for at fylde bilen op med benzin eller diesel. 
Og det kan være, at de inviterer dig med dem hjem for at spise frokost, 
hvorefter du pludselig har valgt en helt anden vej til at nå dit mål.

når du arbejder med vejen

Alle mål er mulige, hvis du blot er tilstrækkelig interesseret i at sætte 
energi og handling ind på at nå dem. Når du arbejder med vejen, hand-
ler det derfor meget om prioritering, fokus og samtidig at være til stede 
i nuet og se, hvad der sker. Du kan planlægge og forberede dig rigtig 
længe, men det er først, når du er på vejen, at du får jord under neglene 
og kan begynde at arbejde på vejen og med vejen. Du kan også blive 
distraheret undervejs, ledt på afveje eller vælge at gå en helt anden vej, 
når du først er kommet af sted. Du kender nemlig ikke den vej, du ikke 
har gået ad før. For nogle mennesker kan det „at gå“ vejen være noget 
af en opgave, fordi de kan have svært ved at være fokuseret på denne 
specifikke vej – og ikke vælge alle mulige andre smut- eller genveje. Der 
kan nemt være en masse spændende muligheder og initiativer, mens du 
er på vejen – men det vil fjerne dit fokus og din energi fra den vej, du 
har valgt. Du vælger selv!
 Jeg havde engang en kæreste, jeg skulle på sommerferie på Grøn-
land sammen med. Kort tid inden vi skulle af sted, valgte jeg at stoppe 
forholdet, fordi det ikke var godt for mig. Mit mål var godt nok at tage 
på sommerferie på Grønland sammen med ham, men min vej blev en 
anden, fordi jeg undervejs mod målet traf et andet valg og en anden 
beslutning. Sommeren valgte jeg at bruge ved Vesterhavet, hvor jeg er 
født og vokset op. Her mødte jeg en sommerdag en gammel barndoms-
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veninde. Hun spurgte mig, hvor min kæreste var henne. Jeg fortalte, at 
jeg havde gjort det forbi. Så spurgte hun igen: „Jamen var det nu klogt?“. 
Og jeg svarede: „Ellers havde jeg jo ikke gjort det“.
 Når du arbejder med vejen, skal det naturligvis ske i harmoni og 
overensstemmelse med det menneske, du er – og de omstændigheder, 
der optræder undervejs. Du kan få ting til at ske alle vegne, men de skal 
også afspejle, hvem du er – og hvad du vil være med til. Når du har gjort 
dit forarbejde godt og arbejdet med de fire foregående sten, har du et 
fantastisk afsæt til at få ting til at ske i dit liv. Hvis der er noget, du er 
i tvivl om, hvorvidt du skal gøre det eller ej, så mærk efter. Handling 
kan sætte en masse ting i gang – og det er egentlig først bagefter, at du 
kan se, hvad det gav dig. Men hvis du er i tvivl, er der jo en årsag til 
det. Tvivlen vil fortælle dig noget. Og så længe du er i tvivl, er du ikke 
sikker. Ofte kan det være en god idé at vente nogle dage og se, hvordan 
du nu har det med situationen, og om der er noget, der har ændret sig. 
Det er mange gange således, at tingene løser sig af sig selv. Det betyder 
naturligvis ikke, at du ikke skal handle på noget. Det skal du. Dette her 
drejer sig kun om situationer, hvor du er i tvivl.
 Det overhovedet at gå vejen er for nogle mennesker slet ikke en 
mulighed – og det er ikke nødvendigvis fordi, de er i tvivl. Du har sik-
kert hørt mennesker sige „jeg kunne godt tænke mig at tage til ...“ eller 
„det kunne jeg også godt tænke mig at gøre ...“ eller „det har jeg altid 
drømt om, at jeg også kunne gøre ...“. Disse udtalelser bliver sagt igen og 
igen af mennesker, der faktisk gerne vil en masse, men hvor det at „gå 
vejen“ kan være vanskeligt eller ses som en stor og måske ligefrem umu-
lig opgave for dem. Og det er helt sikkert ikke fordi, de er svage men-
nesker eller på anden vis utilstrækkelige. De kan i princippet præcis det 
samme som dem, der gør det og fortæller om, hvad de har gjort. Forskel-
len ligger i, om de tror, de kan – eller de tror, de ikke kan. Tanken om, at 
du ikke kan, vil forhindre dig i at kunne, mens tanken om, at du kan, vil 
styrke dig i at kunne. Når du arbejder med vejen (og alle de andre sten), 
kan du vælge begge veje. Den ene vil gøre dig større (du kan), mens den 
anden vil gøre dig mindre (du kan ikke). Når mennesker fortæller mig, 
hvad det er, de gerne vil eller godt kunne tænke sig, så spørger jeg dem 
altid: „Hvornår gør du det?“. Jeg beder dem om at vælge en specifik dato, 
hvor de vil gøre det. Uanset om det passer ind i deres program eller ej, 
skal de gøre det på denne dato. Nogle mennesker bryder sig ikke om at 
blive presset på den måde, fordi det netop konfronterer dem til virkelig 
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også at gå vejen. Der kan være mange gode grunde til, at de ikke går 
vejen men blot tænker på det og taler om det. En af årsagerne kan være, 
at det at gå vejen også indebærer et arbejde. Arbejdet ligger ikke bare 
i at gå vejen – det største arbejde ligger i alt det arbejde, der går forud. 
Der er alle overvejelserne om, hvad er det jeg vil, vil jeg nu også det 
her, er det godt at gøre det, er det her det bedste jeg kan gøre, osv. Men 
du vil aldrig opdage, hvordan vejen er, hvis du ikke bevæger dig ud og 
oplever den.
 Den modsatte situation opstår naturligvis i det tilfælde, hvor du er så 
fikseret på målet, at du er totalt handlingslammet og ude af stand til at 
kunne foretage ændringer undervejs til målet. Din rejse på vejen kræ-
ver en vis fleksibilitet, åbenhed og smidighed for, at du opnår det mest 
optimale resultat. Charles Darwin skrev i sit værk om arternes oprin-
delse fra 1859, at den, der er bedst til at tilpasse sig, overlever. Således 
vil din vej til succes også afhænge af, i hvilken udstrækning du formår 
at tilpasse dig situationen og de omstændigheder, der opstår undervejs.

En metode til at finde ud af, om du både er virkelig committed over for 
dig selv – og har fat i den del af dig, der både tager afsæt i dit hjerte og 
som bruger dine ressourcer – er at bruge „åbne-døre-princippet“. Du kan 
ikke tænke dig til, om den ene vej eller den anden vej er den helt rigtige 
for dig. Du kan have en masse tanker om, hvilken vej der er den rigtige, 
men du kan ikke være sikker på noget som helst før, at du har prøvet 
dig frem. En meget brugbar og enkel metode at anvende er at finde ud 
af, hvilke døre der vil åbne sig for dig – og hvilke døre der ikke vil. Det 
er min tese, at hvis vi afprøver forskellige døre i vores søgen efter vores 
egen sandhed – så vil de døre, der skal åbne sig, også åbne sig for os – 
mens de døre, der ikke er de rette for os eller som vi ikke er parate til, 
netop ikke vil åbne sig. Hvis der fx er en dør, der ikke åbner sig for dig, 
og du også har mange andre døre, som du kan åbne, så vil du hurtigt 
kunne mærke, om du vil bruge ekstra kræfter på at åbne den, der ikke 
lige kunne åbne sig. Det betyder, at hvis du i dit hjerte mærker, at du har 
modstand eller besværligheder med at åbne en dør, og du så alligevel 
ikke kan glemme den, så må du finde en anden nøgle til at åbne denne 
dør med. Der er altid en dør, der vil åbnes – men nogle gange må du 
ændre din strategi for at få tingene til at ske. Gør du, som du plejer, får 
du de resultater, du plejer. Det er ofte meget sjovere, hvis vi som menne-
sker udfordrer os selv til at gøre tingene på en ny måde. På denne måde 
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holder vi gang i vores kreativitet og skabende kraft, fordi der så ikke er 
noget, der hedder „plejer“ – i stedet for udfordrer du dig selv til at finde 
nye veje og måder at skabe dit liv på.
 Grunden til, at mange ikke når deres mål, er, at de giver op. De stop-
per før, de er helt sikre på, at det ikke er muligt at nå dette specifikke 
mål. Hvis de var mere afklarede omkring deres mål – eller havde sat 
deres hovedmål op i mindre delmål, så ville de sikkert ikke give op 
så let. Vores sind er således indrettet, at det reagerer på det, vi tænker, 
siger og gør. Hertil kommer vores underbevidsthed, der arbejder i flere 
lag. Det du siger, sætter en indre proces i gang, hvor du begynder at 
skabe forventninger til dig selv. Det er fx det, du har arbejdet med ved 
din fjerde sten forpligtelsen. Dine forventninger vil påvirke din sinds-
tilstand, der igen påvirker din selvtillid. Hvis du har skabt store for-
ventninger til dig selv, som fx at have meget høje målsætninger, så vil 
du skulle stille utrolig store krav til din selvforpligtelse. Du har sikkert 
allerede mærket det i maven som uro – og måske er du allerede lidt 
usikker på, om du kan klare det. Jo højere målene er, jo større er dine 
forventninger til dig selv – og jo længere bliver vejen, du skal gå indtil, 
du har nået dit mål. Det kan være hårdt arbejde – særligt hvis du har sat 
overlæggeren meget højt. Men det kan også være her, du udvikler dig 
mest.

Find din egen sten nr. 5
Processen og vejen til at nå dit mål er du herre over, og det er en spæn-
dende vej, fordi du skaber det hele på vejen mod målet. For nogle men-
nesker virker det godt, hvis de holder deres mål for sig selv – og ikke 
fortæller det til nogen for på denne måde at styrke deres egen forplig-
telse til at ville, kunne og turde gå efter målet. For andre virker det godt, 
når de aktiverer den første bevægelse imod at gå vejen ved højt at give 
udtryk for, hvad det er, de gerne vil. Forestil dig, at du gerne vil have et 
nyt job – og du begynder at sige til fx din familie og dit netværk, at du 
er på udkig efter et nyt job. Allerede i denne „handling“ begynder du at 
sende ud, hvad det er, du gerne vil have til at ske. Tillad dig selv en test-
periode på fx en eller to uger. Der er en meget stor sandsynlighed for, at 
en eller flere kommer tilbage og siger: „Jeg har faktisk talt med den og 
den, og der kunne måske godt være noget her“. Hvis du ser tilbage på 
den tredje sten, hvor du arbejdede med dine mål, så er det igen vigtigt, 
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at du meget præcist melder ud, hvad det er, du gerne vil have til at ske. 
Og dermed også hvilket job du fx gerne vil have. Hvis du ikke rigtig 
mener det, eller ikke er tilstrækkelig afklaret, kan det have den modsatte 
virkning, fordi din familie og dit netværk vil kunne mærke, hvordan du 
har det med det.
 Ofte når vi ikke vores mål, selvom vi egentlig er ret forpligtet over 
for det, fordi vi enten er for urealistiske omkring vores tidsfrister, eller 
fordi vi tillader, at alt muligt andet får lov til at tage vores tid. Hvis du 
vælger en tilfældig dag ud, og ser på hvad det reelt er, du har lavet – og 
hvor meget af dette, der i virkeligheden støtter dig i at nå dit mål, så kan 
det være, du bliver overrasket. Måske har du brugt din tid på alt muligt 
andet end lige det, der i sidste ende nærede dig. Hvis det er tilfældet, 
og hvis det sker ofte, vil din tillid til dig selv falde for hver dag, der går. 
Du har ubevidst sat en proces i gang i din hjerne, hvor du har besluttet 
dig for at nå et mål – og hvis du så gang på gang ikke søger at forpligte 
dig selv og sætte handling bag, så vil din hjerne tro, at du ikke respek-
terer det, du besluttet dig for. Derfor kan din hjerne og din bevidsthed 
ikke længere stole på, at du går efter det, du sætter dig for. Det er en af 
grundene til, at du, hvis du gerne vil have noget til at ske, bare skal gøre 
det. Mere besværligt er det i princippet ikke. Hvis du gerne vil have en 
kæreste, så husk at fortælle fyren på tankstationen, som du ikke kan få 
øjnene fra, at han ser dejlig ud – og at du godt kunne tænke dig at møde 
ham igen. Hvis du gerne vil have et nyt job – og du måske endda ved, 
hvor du godt kunne tænke dig at arbejde, og hvad du gerne vil lave, så 
grib telefonen og ring til direktøren og aftal et møde. Sig du har noget 
meget, meget vigtigt, som du absolut er nødt til at fortælle ham om. 
Hvis du gerne vil tabe dig, så begynd med det samme med at gå en 
tur, løb til du falder omkuld eller tag rulleskøjterne på og rul så mange 
kilometer, at du ikke orker mere. Lev livet så stærkt, at du virkelig kan 
mærke, du lever. De mennesker, der hyppigt går i stå, er ofte dem, der 
ikke er aktive. Det er de mennesker, der i princippet ikke tør leve livet, 
fordi de er bange for at se, hvad der kommer ud af det. Hvis du gør dit 
bedste, kan du måske få en meget stor belønning.

Det er min oplevelse, at når vi går den vej, der er vores, på vej til vores 
mål, så er vi meget pæne og ordentlige og korrekte. Vi går i det græs, 
der allerede har været betrådt af andre. Vi overvejer ofte ikke at stoppe 
op og tænke, om der kunne være en kortere vej, en vej der er mere 
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spændende, en vej hvor man griner noget mere, en vej hvor der er flere 
kys, en vej hvor det er tilladt at gå baglæns, osv. Der er så mange veje at 
gå, og du skal naturligvis gå din egen. Hvis du går den vej, alle andre 
går, kan det helt være, at du glemmer, hvorfor du går – eller hvor du er 
på vej hen. Måske kommer du ind i den række, hvor alle de andre går, 
og taber det mål af syne, du havde sat dig for at nå. Tænk hvis alt, hvad 
du gjorde var sjovt og fyldt med grin og latter og glæde og kærlighed 
og alt det gode, du overhovedet kan komme i tanke om. Det er den 
vej, du skal finde – og du skal gå den, som om det var den første gang. 
Hvad venter du på? Hvad er du bange for? Hvad har du at miste? Det er 
nemlig også sådan, at det mange gange først er, når du er ude på her-
rens mark, at du tør give slip på den måde, som du hidtil har anvendt. 
Den giver dig kun de resultater, du har oplevet hidtil. Det kan sagtens 
være gode resultater, men det kan også være, at du vil mere – og har fået 
antændt dit glødende kul til at skabe den vildeste og sjoveste og sejeste 
verden overhovedet. Det handler om, at du vil gøre dig umage – og så 
handler det om, at du ikke er bange for at miste, men tør give slip på det 
hele. Den, der er parat til at miste sit liv, skal få det forærende. Spørgs-
målet er, hvad det er, du er bange for. Angst og frygt er som en skygge, 
der bliver ved med at indhente dig. Hvis du tager imod din frygt og ser 
på den som en god ven, du nærmest elsker, vil frygten slippe dig. Men 
frygten er som et menneske, du ikke bryder dig om. Derfor vil den blive 
ved med at indhente dig, indtil du kigger den i øjnene – og siger: jamen, 
så kom da med mig.
 Jeg har ofte mennesker i et coachingforløb, der er rigtig bange, usikre 
eller angste for alt muligt – og det viser sig oftest, når de skal i gang 
med at sætte handling bag, – altså i arbejdet med den femte sten. Det 
kan være en jobsamtale, du skal til, hvor du fx er bange for at „falde 
igennem“, fordi du ikke tror, du kan svare på spørgsmålene, få det hele 
med, osv. Det bedste råd er, at du skal tillade dig selv at lave så mange 
fejl som muligt. Jo flere fejl du tillader dig selv at lave, jo lettere bliver 
samtalen for dig. Derudover skal du naturligvis huske at forberede dig, 
fordi det også kan være en kilde til at blive usikker og nervøs, hvis du 
ikke føler dig klædt på til opgaven. Det, du tror, der er din svaghed – er 
oftest din største styrke. Derfor skal du tage imod og elske det, du føler 
er svage sider hos dig.
 Jeg arbejder meget med slogans og ordsprog, som jeg benytter mig af 
i forskellige perioder, fordi de er med til at understrege, hvordan du får 
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ting til at ske. Et af mine favorit ordsprog er „mindre morfar og mere 
action“. Det er tyvstjålet fra en reklame, men det giver mig inspiration 
til netop også bare at gå ud og gøre tingene. Hvis du ved, hvad du vil 
– og du virkelig mener det, så er det da for dumt ikke også at gå efter 
det. Hele livet igennem bliver du præsenteret for en række muligheder. 
Du kan vælge at gribe dem – eller du kan vælge at lade være. Valget er 
dit. Det er dig, der bestemmer i dit liv. Ingen andre. Hvis du tror, der er 
andre, der bestemmer over dig, må du slippe den afhængighed, du har 
opbygget til den eller dem. Der er nemlig kun en, der skaber dit liv, og 
det er dig, hvis du vel og mærke finder din vej og går den!

Når du skal finde din egen vej, er der mange gode input til, hvordan 
du gør det. Flere af metoderne præsenterer jeg og uddyber i afsnittet 
Værktøjer og metoder. Et grundlæggende princip når du skal have ting 
til at ske, er at gå den mindste modstands vej. Det betyder, at du skal 
forestille dig, at du er et blad, der flyder ned ad floden på vej fra et sted 
til et andet. Du ved, at du er på vej mod havet, og du kan se retningen 
og kursen for dig. Men du kender ikke hver enkelt lille detalje på vejen 
derned. Når du skal finde din vej, skal du gå den mindste modstands 
vej. Hvorfor begynde at svømme mod strømmen og kæmpe dig op ad 
floden, hvis du får langt større succes ved at give slip og flyde med11? 
Når du forsøger at svømme mod strømmen, er det jo i bund og grund 
for at holde fast i det sted, du er og kom fra. Vi skal alle videre, fordi 
livet er i konstant bevægelse. Giv slip og flyd med – og se, hvor livet vil 
bringe dig hen på vejen mod havet.
 Når du flyder med, bliver du opmærksom på en anden måde, end 
hvis du kæmper og kæmper og ikke føler, du kommer nogen vegne. 
Livet sender signaler til dig, som du kan opfange i form af spor. Dem 
kan du bruge på din vej, fordi de giver dig input til dit næste skridt på 
vejen. Det er helt sikkert, at du kan mærke, når du er på afveje. Så er 
der intet, der lykkes, du bliver træt og føler dig drænet for energi. Vær 
årvågen og se, hvad livet vil dig. Forestil dig, at du har sat dig som mål, 
at du gerne vil have en kæreste. Du har forpligtet dig til dette mål. Lyt 
til livet og lyt til dig selv – og brug din intuition og mærk efter, hvor 
livet gerne vil have dig hen. Det er de mærkeligste ting, der kan ske, når 
vi giver slip, og lader livet vise os vores vej. Jeg havde en i et forløb, der 
gerne ville have en kæreste. Hun vidste bare ikke, hvor hun skulle lede 
efter ham. En måde var at gå på nettet og søge efter den udkårne. Det 
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havde hun prøvet, og her var der ingen døre, der åbnede sig. Vi talte 
om, hvad der interesserede hende, og hun var i en situation, hvor hun 
havde nogle måneder fri inden, hun igen skulle begynde på sit studium. 
Derfor kunne hun godt bruge tiden på andet end blot at gå derhjemme 
og forberede sig mentalt på studiet. Hun besluttede sig for at bruge de 
to måneder aktivt til at tjene nogle penge og samtidig dyrke sin inter-
esse for at surfe og stå på vandski. Samme dag så hun en annonce i en 
avis, hvor et hotel på Ibiza søgte efter danske guider, projektmedarbej-
dere o.lign. til højsæsonen. Det var lige noget for hende. Hun fik aftalt 
et møde ugen efter. I løbet af to uger havde hun fået planlagt en aktiv 
sommerferie på et fantastisk sted i verden, hvor hun kunne dyrke sine 
interesser, tjene penge og samtidig få en oplevelse for livet. Det pudsige 
var så, at hun dernede på hotellet mødte andre danskere, der havde fået 
samme idé. Og blandt dem den mand, som hun blev gift med året efter. 
Den unge kvinde kiggede efter spor og var åben for også at følge dem. 
Uanset hvor etableret vi er – og hvor svært vi synes, det er at holde fri 
og have overskud i hverdagen, så bestemmer vi i princippet selv. Der 
er ikke nogen, der kommer og beder os om at leve vores liv anderledes, 
end det vi selv ønsker. Og det at lytte efter spor er så effektiv en metode 
til at finde din egen vej, at du til sidst kan føle det lidt som om, der går 
en engel foran dig og viser dig vejen. Jeg har selv oplevet det utallige 
gange og fryder mig hver gang, fordi det giver mig en følelse af, at det, 
der sker, har en betydning som led i en langt større sammenhæng mel-
lem tingene. Da jeg på et tidspunkt skulle stille op som kandidat til 
byrådet, oplevede jeg gang på gang, hvordan det at lytte efter spor var 
med til at vise mig vejen. På et tidspunkt var der kun få dage til, at der 
var valg – og jeg anede ikke mine levende råd med hensyn til, hvordan 
jeg kunne få uddelt foldere og breve til så mange mennesker, som jeg 
havde besluttet mig for. Situationen var håbløs – det regnede og var et 
rigtigt elendigt efterårsvejr, men jeg nægtede at give op og bare tage den 
nemme løsning. Jeg nægtede at sætte mig derhjemme med hænderne i 
skødet og beklage mig over min situation, og i stedet tog jeg regnfrak-
ken på fast besluttet på, at dette her måtte være en opgave, jeg kunne 
løse. Jeg valgte et boligområde med parcelhuse, og besluttede så at gå fra 
det ene hus til det andet – sidst på dagen, i regnvejr – for at uddele mit 
materiale. I begyndelsen kiggede folk på mig og tænkte „hun er ikke rig-
tig klog“, men jeg var ligeglad. De brochurer skulle ud. Da jeg havde gået 
et stykke tid, hørte jeg lyden af en klokke. Det var hjemisbilen. Manden 
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i bilen syntes, at det da var et skrækkeligt vejr for en kommende politi-
ker at gå i, så han foreslog, at jeg kunne følge med bilen – så ville han 
ringe med klokken, og så kunne jeg dele mit materiale ud til de folk, der 
skulle have is. På den måde fik jeg i løbet af meget kort tid udleveret en 
masse materiale – og havde oven i købet tid til også at tale med de men-
nesker, der købte is.
 Eksemplerne viser, at uanset hvad det er, du gerne vil have til at ske 
i dit liv, så skal du tage fat om det og begynde at gå vejen med åbenhed 
og lyst til at fortsætte. Du skal være villig til at finde og gå din vej – og 
bare gøre det uden at tænke på, om det er rigtigt eller forkert. Gør det 
– og du finder din vej! Når du har oparbejdet den fornødne styrke, som 
bl.a. sker næsten helt automatisk, når du arbejder med de foregående 
trin, så kaster du pludselig en dag båndene og springer ud fra 1o-meter 
vippen.

Fortælling

„Rejsen har intet mål, det er rejsen i sig selv, der er målet“ (kinesisk ord-
sprog).

Hun var ansat i et job, hvor hun ikke længere kunne trives. Det var 
som koordinator i en marketing afdeling, men hun følte ikke længere, 
jobbet gav mening for hende. Hendes mand havde et internationalt job 
og rejste meget i udlandet, hvorfor hun ofte var alene med børnene. 
Derfor orkede hun ikke længere at have så lidt tid for sig selv og bør-
nene – og så ikke være tilfreds i sit job. Hun ville gerne noget andet, 
men hun vidste ikke, hvad det skulle være. Derfor kontaktede hun mig 
i min egenskab som coach for at få input til at søge et nyt job. Jeg gav 
hende derimod ikke input til at søge et nyt job. Det var slet ikke det, 
sagen handlede om. Det afgørende var at finde ud af, hvem hun var, 
hvad hun kunne – og på baggrund af dette, hvad hun ville med sit liv. 
Hun var i syv sind. Årene var bare gået – og hun havde ikke stoppet 
op og tænkt over, hvad det egentlig var, hun ville. Der havde været så 
megen fokus på mand og børn, at hun næsten havde glemt sig selv. Nu 
skulle det være slut. Hun ville finde ud af, hvem hun selv var, hvad hun 
var særlig god til – og hvordan hun kunne komme videre. Vi havde 
adskillige møder, hvor hun skulle tage stilling til en masse områder 
i sit liv, som ingen anden tidligere havde spurgt til. Hun skulle finde 
sine grundlæggende værdier og se på sit succesmønster – og overveje 
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områder som, hvad der gav hende energi, hvad der virkelig betød noget 
for hende, hvad der gjorde hende glad, hvad hun havde allermest brug 
for, hvad hun var rigtig dygtig til, hvad hun kunne rose sig selv for, osv. 
Alle disse spørgsmål summede rundt i hovedet på hende – og tankerne 
stod i kø for at komme til. Vi aftalte, at så længe hun arbejdede på de 
„indre“ planer med at finde sit eget fundament og bygge soklen til huset, 
så måtte hun ikke kigge efter job eller overhovedet være åben over for 
andres gode input her. Hun havde nævnt for den nærmeste familie 
og vennerne, at hun var utilfreds med jobbet – og flere var begyndt at 
komme med nok så velmenende gode råd og forslag til, hvor hun kunne 
søge. Men det var bare ikke det, hun havde brug for lige nu. I proces-
sen fandt hun frem til, at der var seks grundlæggende ting, som skulle 
være til stede i forhold til et job. Der skulle som det første være en vis 
struktur i jobbet, så hun ikke skulle skabe det hele selv og bygge det op 
fra bunden. Der skulle også være en professionalisme i den virksom-
hed, hvor hun skulle ansættes. Noget af det nye, der gik op for hende, 
var, at hun gerne ville bruge sine ressourcer til at give sparring til og 
drage omsorg for andre mennesker. Det var helt centralt for hende. Det 
skulle også være et selvstændigt job, ligesom hun havde brug for, at der 
var udviklingsmuligheder i jobbet, der kunne give hende et afsæt til at 
avancere nu, hvor børnene blev større. Som den sidste ting skulle hun 
også have mulighed for at arbejde på deltid. Nu havde hun været på 
fuld tid, mens børnene var helt små – og mange gange havde hun haft 
så meget overarbejde, at hun enten var nødt til at lade børnene passe af 
andre eller tage arbejdet med hjem. Det skulle være slut. Hun besluttede 
sig for at vælge anderledes. Hun var nødt til selv at sætte betingelserne 
for, hvad hun ville være med til i sit job. Jeg havde spurgt hende, hvor 
længe hun ville blive ved med at have det sådan her – og i det øjeblik 
slog det hende, at hun selv havde ansvaret og ikke kunne skyde skylden 
på virksomheden. Alt dette arbejde tog nogen tid – og hun havde truffet 
en beslutning om ikke at søge job, selvom hun var dødtræt af situatio-
nen og næsten ikke kunne slæbe sig hen på arbejdspladsen. Jeg spurgte 
hende også, hvorfor hun ikke ville søge et andet job, men det mente hun 
ikke var løsningen. Denne dag slog det ned som lyn fra en klar himmel, 
at hun jo ikke behøvede at være i et dårligt job med dårlige arbejdsbetin-
gelser. Det var nu, hun ville finde noget andet. Og hun var blevet afkla-
ret med, hvad det skulle være. Hun ville gerne arbejde som konsulent 
inden for personaleudvikling, human ressource eller noget tilsvarende 
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– og vidste, at hun måske var nødt til at begynde som koordinator eller 
projektmedarbejder inden, hun på sigt kunne avancere. Derfor ville 
hun også videreuddanne sig inden for det område, så hun om et par år 
var i stand til selv at varetage en sådan stilling. Et af Danmarks største 
konsulentfirmaer havde søgt en koordinator til at bistå konsulenterne og 
også være med i forbindelse med udvælgelse, rekruttering, test, o.l. Det 
var drømmejobbet. Ansøgningsfristen var overskredet, så egentlig skulle 
hun bare glemme alt om det job. Det nægtede hun, for hun vidste, at 
hun var den rette til jobbet. Det var tirsdag, og hun ringede med det 
samme til den ansvarlige i virksomheden. Vedkommende var optaget og 
gennemførte i øjeblikket samtaler med potentielle ansøgere til netop det 
job, hun ville have. Hun satte sekretæren ind i situationen og sagde, at 
hvis de ansatte en anden uden først at tale med hende, ville de virkelig 
begå en alvorlig fejl. Sekretæren var noget overrasket, men hun syntes, 
initiativet var fint og lovede at gå videre med sagen. Næste morgen 
ringede telefonen. Det var den ansvarlige fra virksomheden, der havde 
fået hendes besked. Hun forklarede igen, hvorfor hun havde ringet – og 
gjorde klart, at de simpelthen var nødt til at have et møde med hende 
inden, de traf den endelige beslutning. Det syntes personalechefen var 
et rimeligt bud, og han tilbød derfor, at hun kunne komme til samtale 
næste dag, om torsdagen, og så måtte de se, hvad de fandt ud af. Hun 
gik nok så frejdigt til samtalen som om, hun allerede havde fået jobbet. 
Det var en fantastisk samtale for alle parter, hvor det var helt tydeligt, 
at kvinden rent faktisk havde taget jobbet til sig inden, at de overhove-
det havde besluttet sig for at ansætte hende. Der lå en udfordring mere, 
fordi hun også skulle tale med folk på hovedkontoret – bl.a. direktøren, 
der godkendte alle ansættelser. Hun tog turen fra Aalborg til København 
fredag, tidlig morgen, havde fået børnene passet – og var klar til at tage 
dem med storm. Det gjorde hun. Direktøren syntes, at hun havde nogle 
rigtig gode perspektiver og visioner for jobbet – og ikke mindst, at hun 
havde kompetencerne og den rette indstilling til at ville udvikle sig på 
sigt til glæde for sig selv og virksomheden. De lavede en aftale om, at 
hvis hun kunne blive enig med de ansvarlige på kontoret i Aalborg, fik 
hun jobbet. Fredag til frokost tog hun toget tilbage til Aalborg, hvor hun 
sidst på eftermiddagen havde møde med de ansvarlige. Det blev et kort 
møde, for der var enighed over hele linjen. De fik aftalt betingelserne, 
så hun både fik mulighed for på sigt at få betalt en videreuddannelse, 
ligesom hun kun skulle arbejde maks. 3o timer om ugen – og kunne få 
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fleksible arbejdstider, så det passede med børnene og mandens arbejde. 
Hun var lykkelig! For første gang i mange år havde hun bevist, at hun 
kunne skabe sit eget liv præcis sådan, som hun ønskede det og drømte 
om, blot ved at gøre det.

Værktøjer & metoder

„Vi ser ikke ting som de er. Vi ser ting som vi er“ (Talmud).

Jeg præsenterer en række konkrete værktøjer og metoder til, hvordan du 
kan arbejde med din sten nr. 5, vejen.

(1) Handlingsplaner

Din vej til at nå målet, er din egen – og du skal gøre det på din måde. 
Handlingsplaner kan være gode værktøjer til at skabe dig et overblik 
over, hvad det er, du skal gøre for at nå målet. Handlingsplaner er kon-
krete, detaljerede planer, der er operationelle – og derfor gør det muligt 
for dig at handle direkte derefter. Der er mange måder at udarbejde og 
arbejde med handlingsplaner på. Du kan lave det som en aktivitetsplan, 
en handlingsplan, en gameplan, drejebog eller som en plan, du selv 
udvikler ud fra de behov, du har.

A. Handlings- og aktivitetsplan:
En handlings- og aktivitetsplan giver dig overblik over hvilke aktivite-
ter og handlinger, du skal iværksætte for at nå dit mål. Det er et genialt 
værktøj som første trin på vej til at sætte konkret handling bag dine 
aktiviteter, og giver dig samtidig mulighed for at prioritere mellem dine 
handlinger. Herved får du et overblik over, hvad der vil være bedst at 
gennemføre hvornår. Der er forskellige måder at udarbejde en hand-
lings- og aktivitetsplan på. I figur 9A præsenteres et par eksempler, som 
du kan anvende, ligesom du kan tilføje flere kategorier.

(2) Gør som Pippi Langstrømpe

„Gør som Pippi“ er en meget let metode til at få ting til at ske – og netop 
sætte handling bag de mål, du ønsker at opnå. Forestil dig, at du er Pippi 
– og forestil dig, hvordan hun ville sætte handling bag sit mål. Hvad tror 
du, Pippi ville gøre i din situation? Forestil dig, at du gerne vil have et 
nyt job. Hvad ville Pippi gøre i denne situation? Pippi er en fantastisk 
rollemodel for mange voksne, fordi der ikke er begrænsninger i Pippis 
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verden. For hende er alting muligt – og derfor tænker hun ikke på, om 
tingene kan lade sig gøre. Hun gør dem bare.
 Hvis du gerne vil have ting til at ske, og du ikke føler, at den måde, 
du har gjort det på hidtil, har virket – så gør noget helt andet. Lyt til 
din indre Pippi, og lad hende fylde i din verden. For verden er fyldt 
med muligheder, og det er bare med at komme i gang og tænke kreativt 
og nyt. At tænke nyt kan være mange ting. Jeg holder selv af at gøre 
ting, som man normalt vil tænke ind i helt andre sammenhænge. Det 
giver fornyet energi – og så er det tilmed sjovt. Jo sjovere du synes, det 
er at „gøre ting“, jo stærkere bliver din energi og dit engagement i tin-
gene. Det kan andre mærke, og det smitter på den positive måde. Prøv 
at tænke på, at du kan holde et forretningsmøde, en samtale eller et 
stævnemøde i en kirke, i en båd eller øverst oppe i et fyrtårn. Det giver 
mødet en stemning af, at det er særlig vigtigt – og det er jo i princippet 
ligegyldigt, om du er kristen eller ej, om du er god til at sejle eller om 
du har højdeskræk. En ting er helt sikkert, at personen, som du mødes 
med, vil aldrig glemme det – og vedkommende vil sikkert tale om det til 
andre, hvorved du bliver nævnt og husket.
 Jeg giver også ofte folk gaver, fordi jeg elsker at have fokus på, hvad 
jeg kan give frem for, hvad jeg kan få. Dette gør noget helt særligt ved 
os skandinavere, fordi vi ikke er vant til at modtage gaver medmindre, 
der er en særlig anledning. Forestil dig, at uanset hvem du skulle mødes 
med, så havde vedkommende en gave med til dig. Det ville da være 
en fantastisk tanke. På kunstfestivalen Burning Man er det således, at 
alle deltagerne (burners) skal have en gave med til alle de andre. Det 
betyder, at du ikke kan gå nogen steder uden, at andre tilbyder dig alle 
mulige søde og sjove gaver. Denne gestus skaber samtidig en helt særlig 
stemning, og det bliver utroligt let at komme i kontakt med andre men-
nesker, ligesom de er meget åbne over for én. Det giver også den åbning, 
at du får lyst til at gøre noget særligt for vedkommende, og således 

Figur 9A. Aktivitetsplan A

aKTIVITeT Jan.deC. FeB. Mar. aPr.
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bliver det en spiral af positive tilkendegivelser, som åbner op for noget 
større.
 Du kan også flytte rundt på tidspunkter. I stedet for at invitere til fx 
et gå-hjem-møde, inviterer du til midnatsmøde eller morgenmøde, fx kl. 
6.oo. Det gør også, at folk begynder at tænke og opføre sig anderledes – 
hvilket kan være med til at åbne en dør. Mennesker elsker jo udfordrin-
ger, men jo mere vi alle holder fast i den gængse måde at gøre tingene 
på, jo mere fastholder vi også os selv i status quo. På denne måde kom-
mer der ikke nye resultater.
 En sidste ting, som Pippi virkelig er dygtig til, er at lade andre men-
nesker være der, hvor de er. Hun manipulerer ikke og ønsker ikke at 
bestemme over, hvad andre skal gøre med deres liv, eller hvad de skal 

MaJ JunI JulI aug. sePT. oKT. noV.

 aKTIVITeT PerIode HandlIng

 Se på  Juni 2oo3 • Vurdere grundlæggende værdier.

 potentielle  • Lave research på nettet.

 virksomheder  • Køre rundt i mit geografiske 

     udvalgte område.

   • Etc.

 Kontakt  Juni 2oo3 • Udvælge de 1o bedste kontakter 

 til netværk    i mit netværk.

   • Invitere de tre vigtigste på frokost.

   • Aktivere mit sekundære netværk.

 Søge job August 2oo3 • Tjekke stillingsannoncer på nettet 

     og i avisen.

   • Se tidligere ansøgninger igennem.

Figur 9B. Aktivitetsplan B
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bruge deres tid på. Hun lader dem være og møder dem der, hvor de er. 
Når du møder andre mennesker der, hvor de er, og netop accepterer 
dem som dem, de er, vil du automatisk møde medgang. Ingen bryder 
sig om at blive irettesat – eller få at vide, at de ikke er o.k. Jeg tror på, at 
alle mennesker forsøger at gøre deres bedste – og at vi derfor ikke kan 
trumfe vores vilje igennem noget, fordi det alligevel vil bryde sammen 
før eller siden. Hvis mennesker siger nej til mig, ændrer på en aftale eller 
ikke dukker op til et møde, så tænker jeg bare: „Tusind tak for det – det 
må så være, fordi jeg kan bruge mig selv, min energi og tid endnu bedre“. 
Det viser sig ofte, at der dukker noget andet op i stedet for – eller at jeg 
kan bruge tiden til noget, som jeg var kommet bagud med. Når jeg fx 
booker møder med folk, og der så er en, der ringer og spørger, om det 
er muligt at flytte mødet, siger jeg altid ja – for hvorfor skulle det ikke 
være muligt? Hvem har sagt, at alting ikke lægger sig til rette således, at 
tingene bliver det bedste for fællesskabet og helheden? Det er jeg sikker 
på, det gør. Og det viser sig altid at holde stik og komme til at hænge 
sammen, selvom jeg måske skal ændre lidt i planerne og flytte lidt rundt 
hist og pist. Det gør ikke noget. Jeg ser det som livets måde at ordne sig 
på, frem for at jeg behøver at bruge masser af tid og energi på at holde 
styr på det og kontrollere det. Lad livet være der, hvor livet vil være – og 
lad mennesker være der, hvor de vil være. Vi skal være der, hvor vi får 
mest energi – og hvor vi helst vil være. For eksempel var jeg på et tids-
punkt i gang med at bygge et meget stort projekt op, der involverede en 
masse projektpartnere. Alle var klar til at være med, da en af parterne i 
sidste øjeblik trak sig og ikke ville være med, fordi de havde fået et bedre 
tilbud. Der er ingen, der skal være et sted, hvor de ikke ønsker eller har 
energi til at være. Så er det bedre at bakke deres nye beslutning op og 
fortælle dem, hvor godt det er, at de gør det, der er bedst for dem. På et 
dybere plan er der kun én, vi holder fast i ved ikke at være fleksible og 
imødekomme mennesker der, hvor de er – og det er os selv. Kender du 
måske ikke de situationer, hvor du sidder til et møde, et selskab, en fest, 
eller noget fjerde og tænker: „Bare jeg var et andet sted“. Mine fødder er 
efterhånden blevet nogle meget kloge fødder, fordi de altid går, hvis de er 
et sted, de ikke bryder sig om at være. Det er et stort privilegium at have 
sådanne fødder, som jeg også er sikker på, at Pippi Langstrømpe har. Du 
skal aldrig være et sted, hvor du ikke bryder dig om at være – eller hvor 
du føler, din energi bliver tæret. Jeg har forladt mange hotelværelser, 
workshops, møder, seminarer, etc., fordi jeg ikke kunne holde ud til at 
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være et sted, hvor jeg ikke skulle være. Så hellere sidde i timevis og stirre 
ud i luften og ikke gøre andet end ikke at gøre noget.
 Derfor – lev som Pippi Langstrømpe og nyd det.

(3) Lad dine ønsker ske

Når du gerne vil nå dit mål, er det naturligvis også fordi, du forventer, at 
du får nogle resultater ud af det. Det, du sender ud, er også det, du får til 
at ske. Det er en måde at tænke på, hvor dine mål bliver tæt hægtet sam-
men med de resultater, du opnår. Der er mange måder at få dine ønsker 
til at ske på. De gamle indianere bruger en meget gammel metode til 
at få ting til at ske på. De bruger nymånen og den kraft og energi, som 
nymånen har, til at fokusere. Det kan fx være at fokusere på deres mål, 
resultater, etc. De sidder foran bålet, taler måske om deres ønsker til 
universet omkring bålet eller sidder bare stille og fokuserer deres indre 
omkring, hvad det er, de gerne vil have til at ske i den kommende peri-
ode. For nymånen er den periode på måneden, hvor de sender de gode 
tanker, ønsker og drømme ud, mens fuldmånen 14 dage senere er den 
periode, hvor tankerne, ønskerne og drømmene opfyldes. Det betyder, 
at det, du sår til nymåne, vil du høste til fuldmåne. Jeg har prøvet det 
mange gange, og det virker. Det er i princippet ligegyldigt, om du tror 
på filosofien bag nymånen og fuldmånen. Det afgørende er, at du én 
gang om måneden har fokus på, hvad det er, du gerne vil have til at ske 
inden for en relativ kort tidsperiode. Mange taler om, at de om tre, fire 
eller fem år ønsker, at der er sket det og det i deres liv. Jeg tror, at vi skal 
gøre vores tidshorisonter meget kortere, fordi vi ikke kan vide, hvad der 
sker så langt ud i fremtiden. Derfor er det helt afgørende, at vi fokuserer 
på det nære – og det, vi kan forholde os til og påvirke inden for en given 
fremtid. Det betyder ikke, at vi ikke skal have vores visioner om, hvor 
vi fx er om et-to år – men lad tidshorisonten være så kort som mulig, 
fordi det gør den mere operationel – og dermed nemmere at handle 
efter. Det peger også på, at du kan høste store resultater ved at tage små 
skridt. Nogle mennesker har sat sig så store mål, at de næsten ikke ved, 
hvordan de skal kunne handle efter dem. Tingene bliver for uoverskue-
lige for dem, og de mister lynhurtigt interessen – og deres forpligtelse 
svigter. Derfor er det langt bedre at tage små skridt, som tilsammen 
giver en masse store skridt, frem for at tage store skridt og aldrig nogen-
sinde komme nogen vegne. Vær også opmærksom på at ting kan tage 
tid, og at tingene sikkert allerede arbejder for dig, selvom du måske 
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ikke oplever det. Det er faktisk ofte sådan, at når du føler, der sker aller-
mindst i dit liv, sker der ofte allermest. Forestil dig, at du har en elastik 
om maven – du går bare baglæns og føler, at tingene går mere og mere 
tilbage for dig. Men faktisk er det fordi, du er ved at forberede dig på at 
tage et kvantespring fremad, for lige pludselig en dag springer elastik-
ken, og du rykker fremad uden måske at opdage, hvad der lige skete.
 Jeg havde en kandidat, der var ved at etablere sig som selvstændig 
kunstner, selvom hun på ingen måde var uddannet som sådan – men 
hun havde drivkraften, viljen og modet til at blive dygtig kunsthåndvær-
ker. Hun havde et mål om, at hendes ting skulle være ude i et bestemt 
antal butikker i Danmark i løbet af et halvt års tid, men hun havde ikke 
ressourcerne til at gå ud og opsøge hele markedet og finde ud af hvilke 
butikker, der egnede sig bedst i de mange byer, hvor hun gerne ville 
være repræsenteret. Vi talte om, hvad hun kunne gøre for at få det til at 
ske. En ting var selvfølgelig at sende ønsket ud – en anden var at handle 
på det. Hun fortalte lidt videre om, hvad status var lige nu – også at hun 
blev 4o år og ville holde en kæmpe fest, selvom hun ikke havde råd. 
Festes skulle der. Derfor fik vi den idé, at hun kunne sende en invitation 
ud til gæsterne med en ønskeliste om, at hun kun ønskede sig forslag 
til butikker, hvor hendes ting kunne sælges. Hun havde også fået lavet 
en brochure, som hun vedlagde. Allerede inden festen begyndte folk 
at melde tilbage. De ville alle gerne hjælpe hende, og det satte for alvor 
gang i butikken.

En anden metode er også at fortælle den gode historie om, hvad det er, 
du gerne vil have til at ske – og så lade som om, det allerede er sket. 
Det er lidt den samme metode, som du anvender, når du skriver din 
vision. Her skriver du ikke blot historien – du fortæller den. Det handler 
om hele tiden at vende situationen, så den bidrager til at skabe værdi, 
næring og energi til dig. Hvis du fx er ledig og ønsker dig et job, så er 
det ikke det mest optimale at sige: „Jeg er ledig i øjeblikket“. Du skal 
nemlig vide, hvad du vil bruge din ledighed til – ellers vil du gøre din 
energi og dermed dig selv mindre, mens du alene ved ordets kraft har 
mulighed for at gøre din energi og dermed også dig selv større. I stedet 
kunne du fx sige: „Jeg arbejder i øjeblikket med at finde min retning i 
livet – og her har jeg fået inspiration til, at der er noget ganske særligt, 
jeg har talent for“. Det giver andre et helt andet billede af, hvem du 
er – og hvor du er mentalt. Uanset om du føler det således eller ej, så 
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vil du begynde at gøre det, jo oftere du siger det. Til sidst begynder du 
ikke blot at tro på det – du er det, og derfor sker det. Det kan også være 
en situation, hvor du fx ønsker dig en kæreste. Hvis andre spørger dig 
„Hvem er du sammen med i øjeblikket?“, så er der stor forskel på, om 
du svarer med „Jeg er alene“ eller „Jeg ved, at jeg meget snart møder mit 
livs udkårne“. Det sidste svar giver energi, mens det første tager energi 
fra dig og gør dig sølle, lille, osv. Du er kun det, du ønsker at være – og 
uanset hvilken situation, du er havnet i i dit liv, har du selv skabt den. 
Og enhver livssituation rummer så mange muligheder til at skabe liv, 
at du blot kan gå i gang med det samme. Du bliver aldrig færdig – og 
heldigvis har du et helt liv til at øve dig i. Det samme gælder, hvis du er 
blevet syg – og folk spørger dig „Hvad fejler du?“. Da kan du svare: „Jeg 
er meget syg – og har det rigtigt dårligt – og ved ikke helt, hvad jeg skal 
stille op“ eller: „Jeg er syg, fordi min krop reagerer på de vilkår, jeg har 
budt den. Derfor arbejder jeg på at ændre ting i mit liv, så jeg ændrer det 
fundament, jeg lever på“. Det sidste svar viser, at du tager ansvaret for 
dit liv – og tager hånd om den situation, du er havnet i, mens det første 
svar viser et billede af dig som hjælpeløs.

En tredje og meget effektiv metode til at få ting til at ske, er simpelthen 
at handle. Når mennesker skal gøre noget, de ikke er vant til og må 
overskride grænserne for, hvad de føler man kan tillade sig at gøre, sker 
der ofte det, at de føler det lidt som om, de skal dø eller dør af det her. 
Det gør de naturligvis ikke, men følelsen kan være meget stærk. På en 
måde dør de også, eller noget af dem dør i overført betydning, fordi de 
er i gang med at ændre på en vane eller et gammelt mønster for, hvor-
dan man plejer at gøre det. Men der er ingen plejer. Plejer er sendt på 
pension. Du kan gøre præcis det, du ønsker at gøre. Når du går i gang 
med at gøre tingene uden at tænke nærmere over, om du tør eller ej, kan 
det godt være, at du bliver usikker og nervøs. Det er helt naturligt, og 
det skal du tillade dig at blive. Du kan træne dig selv i at blive bedre til 
at gøre ting ved fx at give dig selv opgaver, som du skal løse. Det kunne 
være, at du hver dag i en uge skal gøre mindst én ting, du aldrig har prø-
vet før – og som du normalt ville forberede dig på. Du har haft hele dit 
liv indtil i dag til at forberede dig. Du behøver ikke forberede dig mere – 
og skulle det blive nødvendigt, er jeg sikker på, at du får muligheden for 
at lære det, der er nødvendigt.
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(4) Metoder til at åbne døre og finde vej

Når du skal til at sætte handling bag dine mål og føre din strategi til 
at nå målet ud i livet, er det nyttigt at lægge mærke til, hvad det er, der 
„åbner dørene“. Der er metoder, der åbner døre, og en vigtig iagttagelse 
at gøre sig, når du vil finde dine „døråbnere“ er, hvordan du skaber 
kontakt. Når du er i stand til at skabe kontakt, vil din mulighed for, at 
dørene åbner sig for dig også være gode. Der er mange måder at skabe 
kontakt på, men det vigtigste er først og fremmest at kende den, du 
skal i kontakt med. Du må have en fornemmelse for, hvad det er, der er 
vigtigt, skaber værdi og gør en forskel for den eller dem. Det kan være 
alt fra at være proaktiv, bryde dine vante cirkler, gøre noget nyt eller 
gøre det modsatte af, hvad folk plejer at gøre. Men for at du kan vurdere, 
hvad du helt konkret kan eller skal gøre, må du lave lidt research. Det 
kan fx være, at du gerne vil have et nyt job – og allerede har udset dig 
en virksomhed, hvor der endda er en stilling ledig, som du gerne vil 
have. Du ved bare ikke, hvordan du skal få søgt jobbet, så du skiller dig 
ud fra de andre. Det bedste du kan gøre er at ringe til virksomheden, 
besøge den, undersøge i dit netværk hvem der kender den og måske har 
forbindelser og kontakter ind i virksomheden. Jo mere viden du kan få, 
jo stærkere et udgangspunkt har du for at kunne matche virksomhedens 
behov og få dem til at åbne døren for dig. Det kan også være, du har 
brug for nogle oplysninger om en person, fx en travl direktør, du ikke 
kender, og som du ved er meget svær at få kontakt til. Hvis du gerne vil 
åbne døren ind til ham eller hende, kan du først forsøge at ringe, skrive 
et brev, maile o.lign. Hvis det ikke virker, må du ændre din strategi og 
tage mere utraditionelle metoder i brug.
 Jeg skulle engang lave en undersøgelse på et område, hvor der var 
flere topdirektører, som jeg havde svært ved at få lavet en aftale med. 
Hvem vil bruge tiden på én, man ikke kender, når alle mulige andre står 
og rykker i én? En af disse direktører havde jeg prøvet på alle mulige 
måder at få åbnet døren til, men det var umuligt. Til sidst sendte jeg en 
mail, hvor jeg foreslog ham tre måder at tilbringe en time på sammen 
med mig. Den ene var at spise frokost i det grønne. Den anden var at 
tage ud og fiske, mens den tredje mulighed var at blive bortført. Det 
åbnede døren til ham – og han valgte den sidste.
 Jeg var også coach for en kvinde på et tidspunkt, der gerne ville skifte 
branche for at arbejde hos en af de helt store virksomheder. Det betød, 
at hun skulle forsøge at åbne døren til en virksomhed, der havde ry for 
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at være utrolig vanskelig at komme ind i. Vi talte om hvilke muligheder, 
hun havde for at åbne døren – og hvad hun helt konkret kunne gøre, og 
hvad vi hver især troede, der skulle til. Kvinden havde forhørt sig flere 
steder, men der var ingen, der kunne hjælpe. Så spurgte jeg hende, hvad 
hun havde mest lyst til at gøre. Det mærkeligste, hun kunne finde på, 
var at invitere ham til et møde i Budolfi Kirke i Aalborg. Det fik ham op 
af stolen – og han svarede straks på hendes mail, at det var en aftale. Vi 
vil nemlig alle gerne overraskes.

(5) Intuition

Mennesker, der har en stærk intuition eller er gode til at improvisere, 
har ofte et fortrin i at få ting til at ske. Intuition handler om, med vores 
sanser og fornemmelser, at få en særlig indsigt, der gør os i stand til 
at aflæse situationer og forstå andre mennesker. C. G. Jung anerkendte 
intuitionen som en selvstændig psykologisk erkendelsesform, der er 
lige så sand som alle andre typer af erkendelse. Det samme har den 
transpersonlige psykolog Roberto Assagioli. Assagioli definerer intui-
tionen som „den direkte erfaring af enhed med den ultimative virkelig-
hed12“. Intuitionen kan give mennesket en direkte oplevelse af at være 
en del af den overordnede helhed uden at vedkommende kan forklare 
alle detaljer i dette forhold. Hvis du bruger og udvikler din intuition, 
kan du øge din evne til at åbne døre. Din intuition hænger sammen med 
det at se efter spor og lytte efter signaler. Det vil sige, at du er opmærk-
som på, hvad livet viser – og hvilke fornemmelser og indskydelser du 
får til at gøre noget. Der er megen viden at hente her, som du netop kan 
bruge aktivt og konstruktivt bl.a. til at åbne døre.
 Jeg deltog i 1999 i et arrangement i Parken med Deepak Chopra, og 
der fortalte han om en situation, hvor han anvendte sin intuition som et 
stærkt værktøj. Han var på vej til et møde, hvor han skulle være konsu-
lent på en opgave for en stor amerikansk virksomhed. Han var forsin-
ket og måtte tage en taxi, der grundet trafikproblemer måtte vælge en 
anden vej, end man normalt ville køre. Deepak Chopra sad på bagsædet 
i taxien, der holdt for rødt lys. Han kiggede op og fik øje på et gult rekla-
meskilt, hvor der stod en tekst, som han bare måtte skrive ned. Senere 
på turen fik han øje på et gult skilt igen, hvor han også skrev teksten 
ned. Og således udviklede taxituren sig til en række tilfældige ople-
velser, hvor Deepak Chopra var opmærksom og noterede det, han bed 
mærke i. Da han langt om længe kom frem til mødet, havde han papiret 
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fyldt med alle mulige indtryk, ord og overvejelser. Det viste sig, at det 
ramte plet i forhold til den pågældende virksomhed. Han sammensatte 
tingene på en sådan måde, at han i fællesskab med direktøren og nogle 
ansvarlige marketingfolk fik udviklet navnet og sloganet til virksomhe-
dens kerneprodukt.

Øvelser

I mit arbejde som coach har jeg udviklet mange øvelser til, hvordan du 
kan komme i kontakt med din vej. Mange af disse øvelser er udviklet og 
opstået i situationen, hvor jeg havde en coaching samtale med en kandi-
dat. Disse øvelser har vist sig også at være nyttige for andre.

Øvelse 1: Hvad bruger du din tid på?

Mange mennesker kan ikke forstå, hvor tiden bliver af – men et eller 
andet bruger de den jo til. Det er vigtigt at være meget opmærksom på, 
hvad du reelt bruger din tid på. Der er mange ting, der kan være tids-
røvere, og som du bør være opmærksom på for, at du kan få de ting til 
at ske i dit liv, du drømmer om og brænder for. Derfor er det vigtigt at 
være opmærksom på, hvad der fylder i dit liv. Hvis du fx ikke får sat 
handling bag de ting, der skal til for at nå dine mål, kan det være fordi, 
du lader de forkerte ting fylde i dit liv. Det, der fylder, er også det, der 
får energi. Hvis du ikke giver energi til de ting, du ønsker, der skal ske 
for, at du kan nå dine mål, så er der en stor risiko for, at du ikke når 
dem. Metoden kan du arbejde med på forskellige måder. En tilgang er 
via et lagkagediagram at indtegne, hvad du giver energi i dit liv. Ved at 
se på stykkernes størrelse, vil du hurtigt kunne se, hvad der fylder i dit 
 

Figur 10. 
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liv. Du kan tegne en tilsvarende lagkage og heri indtegne, hvordan du 
vurderer, stykkernes størrelse skulle se ud for, at du kan nå målet – og 
så sammenligne og se, hvor forskellene er.

Figur 10 er et eksempel, hvor de enkelte lagkagedele angiver følgende 
elementer:
1: Familie
2: Fritid
3: Pligter
4: Job / karriere
5: Ting jeg ikke har lyst til
6: Efteruddannelse

Cirklerne viser her, at personen har et ønske og mål om at kunne være 
noget for familien samtidig med, at der er plads til at udvikle sig i jobbet 
og være aktiv i en efteruddannelse som leder, der foregår i fritiden. Som 
situationen ser ud lige nu, bruger personen for lidt tid på familien, på 
jobbet og på efteruddannelse, mens der tilsyneladende går en masse tid 
med pligter og ting, personen egentlig ikke har lyst til at bruge tid på, 
men som hun gør, fordi hun føler, hun er nødt til det. Der er intet her i 
livet, vi som udgangspunkt er nødt til. Vi bestemmer nemlig selv! Ved 
at få et overblik over hvor du bruger din energi og tid, er det muligt at 
kunne prioritere, vælge og handle anderledes.
Du kan vælge en vilkårlig dag ud og notere ned, hvad du reelt bruger 
din tid på. Det vil sikkert forbavse dig, hvor meget tid du bruger på 
visse ting – og måske ikke nødvendigvis det, du allerhelst vil bruge 
tiden på. Når du har fået et overblik, kan du vurdere, om den måde, du 
prioriterer tiden på, er hensigtsmæssig i forhold til at få de ting til at ske, 
som du ønsker.

Øvelse 2: Hvordan prioriterer du mål og tid?

En metode til at få overblik over, hvordan du prioriterer din tid set i 
forhold til dine mål, strategi og konkrete handlinger er ved at arbejde 
med nedenstående skema. Øvelsen går ud på, at du skriver dit mål ned, 
den strategi du i arbejdet med den fjerde sten har fundet frem til, du vil 
anvende for at nå målet samt de konkrete handlinger der skal til for at 
føre strategien ud i livet. Det kan være, du har fastsat flere mål – men 
tag et mål ad gangen. Under målet har du højst sandsynligt allerede 
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valgt, hvilken strategi du vil arbejde efter, mens der vil være nogle eller 
mange handlinger, du må foretage for at nå dit mål. Disse handlinger 
kan du prioritere, ligesom du kan prioritere dine mål og strategier, 
såfremt du har flere af dem. Skemaet kan give dig et overblik, som gør 
dig i stand til lettere at sætte handling bag og dermed prioritere din tid 
og indsats i forhold til målet.

Øvelse 3: Korttidsplanlægning

Det er min erfaring, at for at få sat handling bag mål er det afgørende, at 
kunne arbejde med en meget kortsigtet planlægning. Når du udarbejder 
 

Figur 11. Eksempel på hvordan du kan arbejde med prioritering og mål,  

strategi og handling

nr. Mål sTraTegI HandlIng PrIorITerIng

1 At etablere selvstændig 

virksomhed som indretnings-

arkitekt senest den 1. januar 

2oo8.

1.  Research

2.  Udvikling af koncepter og for-

retningsplan

3.  Etablering af fundament for 

virksomhed

4.  Markedsføring & salg

5.  Gennemførelse

(uddrag)

1a. Research på nettet.

1b. Kontakt til møbelfirmaer.

1c. Kontakt til ejendomsmæglere.

1d. Kontakt til netværk.

1e.  Undersøge brancheforening.

Osv.

1. prioritet.

(udkast)

1a.: Prioritet 5.

1b: Prioritet 4.

1c: Prioritet 2.

1d: Prioritet 1.

1e: Prioritet 3.
 

2 At begynde som amatørskue-

spiller senest sommeren 2oo8.

1.  Kontakt til teaterforeninger

2.  Besøg på teateret

3.  Deltag sommer 2oo7 i sommer-

spil

(uddrag)

1a.  Kontakt kommunen og få lister over 

 foreninger.

1b.  Udarbejd spørgsmål hvor jeg har brug  

for viden.

1c.  Kontakt teaterforeninger.

Osv.

3. prioritet.

(forslag)

1a: Prioritet 2.

1b: Prioritet 1.

1c: Prioritet 3.

 

3 At købe ny bolig senest den 1. 

april 2oo9.

1.  Opstil kriterier for valg af ny bolig.

2.  Research i området.

3.  Kontakt til ejendomsmæglere.

4.  Prioritering af udvalgte boliger.

5.  Vælg maks. 3 boliger ud som vi  

vil se.

6.  Køb huset.

(uddrag)

1a.  Tale med hustru om boligbehov i fremtiden.

1b.  Orientere børn om muligheder.

1c.  Udarbejd liste over mulige kriterier for valg  

af bolig.

1d.  Udvælg kriterier og prioriter disse.

Osv.

2. prioritet.

(forslag)

1a: Prioritet 1.

1b: Prioritet 2.

1c: Prioritet 3.

1d: Prioritet 4.
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planer, der strækker sig meget langt ind i fremtiden, kan det både fra-
tage dig noget af glæden og energien ved at skulle sætte handling bag, 
ligesom det kan virke uoverskueligt og hæmmende på dine handlinger. 
Derfor er det godt i begyndelsen at sætte små eller mindre mål, så det 
også er muligt for dig hurtigt at opleve glæden ved, at det går fremad.
 Hvad skal der være sket, når vi er kommet en uge længere frem? Jeg 
har oplevet mange for hvem, det har været en stor fornøjelse at bruge 
skemaet nedenfor som et værktøj i planlægningen. Sæt dig et mål for 
næste uge – og benyt skemaet til at planlægge din tid. Husk at der skal 
være plads til pauser. Mange mennesker overvurderer, hvor meget de 
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kan overkomme. Det betyder, at de stiller større krav til sig selv, end de 
kan honorere. Herved mindsker de reelt deres selvtillid, idet der går en 
psykologisk mekanisme i gang, der fortæller, at man ikke er dygtig nok 
til at kunne nå sit mål. Men det eneste, dette reelt fortæller noget om er, 
at de har villet presse sig selv mere, end de kunne imødekomme.

Øvelse 4: Se på hvad der virker!

Når du er godt i gang med at sætte handling bag dine mål, er det en god 
idé at være opmærksom og måske læne dig lidt tilbage eller holde lidt 
igen og se på, hvad der virker. Du har sikkert på dette tidspunkt prøvet 
dig frem ad forskellige kanaler. Måske har du undersøgt forskellige ting, 
talt med forskellige mennesker og sat forskellige aktiviteter og hand-
linger i gang. Det er nu tiden til at reflektere over, hvad der virker – og 
hvad der ikke virker. Mange mennesker tror, at det er en større viden-
skab at sætte handling bag sine mål – men det handler blot om at gøre 
det. Der er ingen opskrift på, hvad der virker bedst – som udgangspunkt 
i hvert fald. Alle mennesker er forskellige, og derfor er det vigtigt, at du 
gør tingene på din måde.
 Sæt dig godt tilbage i stolen og sørg for, at du har et kvarter eller en 

ugePlanlÆgnIng:  

To do WITH Joy  To lIVe WITH lIFe  To deVeloP WITH PassIon  To TransForM To energy

UGE: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Morgen

Formiddag

Frokost

Eftermiddag

Aften

I øvrigt 

husk

Figur 12
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halv time, hvor du kan sidde uforstyrret. Hvis det passer dig bedre på 
vejen hjem i toget eller bussen – eller på en helt anden måde, så gør 
du bare det. Du skal nu tænke tilbage på det tidspunkt, hvor du satte 
dit mål – og overveje, hvad der er sket indtil nu – og prøv at overveje 
nedenstående spørgsmål og øvelser:

Hvis du skulle tegne en tegning af forløbet eller skrive stikord ned  ♦

på en tidslinie – hvordan ville den se ud?
Hvad vil være højdepunkterne? ♦

Hvad har været helt afgørende for, at du er nået dertil, hvor du er i  ♦

dag?
Hvad oplever du, at du skal gøre mere af for at komme endnu tæt- ♦

tere på dit mål?
Hvor tæt er du på målet? ♦

Hvad er dine største muligheder lige nu? ♦

Hvad har virket godt for dig? ♦

Hvorfor tror du, at dette har virket godt? ♦

Hvad skal der til for, at du får endnu mere til at virke for dig? ♦

Disse spørgsmål vil give dig nogle pejlemærker på, hvor du med fordel 
kan sætte dine ressourcer og din energi ind, så du kan gøre endnu mere 
af det, der virker for dig.

Coaching

Gode svar udspringer altid af gode spørgsmål. Nedenfor kan du læse 
flere spørgsmål, der guider dig på vej til at få viden og skabe erkendelse 
om: Hvordan gør du det?

Spørgsmål der guider dig videre:

Hvad vil du gerne have til at ske? ♦

Hvad er det bedste, du kan gøre lige nu? ♦

Hvilket lille skridt kan du tage som det første skridt? ♦

Hvad kan du sætte i gang i dag? ♦

Hvad er det sjoveste, du kan gøre lige nu? ♦

Hvad er din største mulighed lige nu? ♦

Hvad er din største frygt? ♦

Hvad er det værste, der kan ske? ♦

Hvad er det sjoveste, der kan ske? ♦
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Inspiration & links

Virksomheden The Grove Company har udviklet værktøjet „Game Plan“, 
som du kan bruge, når du skal arbejde med din egen gameplan for din 
vision, dine mål, værdier, osv. Du kan læse mere på: www.grove.com. De 
tilbyder også forskellige kurser, der bl.a. afholdes i Sverige.
Se og bliv inspireret af filmen The passion of the Christ af Mel Gibson, 
USA (2oo4).
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logbog til egne notater og refleksioner
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HVad Får du?
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Hvad får du?

„Den største belønning udspringer altid af det største engagement“ 
(Arlene Blum, bjergbestiger og leder af den amerikanske Himalayaeks-
pedition for kvinder).

Tanker om resultatet
En amerikansk forretningsmand stod på molen i en lille mexicansk 
fiskerby og så en lokal fisker lægge til kajs. I hans båd stod en kurv fyldt 
med store herlige tunfisk. Forretningsmanden roste fangsten og spurgte 
så fiskeren, hvor længe han havde været om at fange dem. Mexicane-
ren svarede: „Åh – et par timer, señor.“ Så spurgte forretningsmanden 
igen: „Jamen, hvorfor blev du da ikke derude, nu du var midt i en stor 
stime?“, hvortil mexicaneren svarede: „Hvorfor dog det? Vi kan kun 
spise disse – og her er endog nok tun til mine venner. I morgen fisker 
jeg måske lidt flere, så jeg har nogle at sælge på torvet. Sådan er mit 
liv.“ Forretningsmanden forsøgte igen: „Jamen, hvad gør du så resten af 
dagen? Arbejder du kun et par timer?“. „Ja. Jeg vågner sent, fisker lidt, 
leger med mine børn, holder siesta med min kone Maria. Og om aftenen 
tager vi ned i cantinaen, hvor vi spiser gratis fisk, fordi jeg leverer dem. 
Og så spiller jeg guitar med mine venner, drikker lidt for meget og – jo, 
jeg har søreme et godt liv, señor“, svarede fiskeren. Amerikaneren lyste 
op: „Aha – jeg tror jeg kan hjælpe dig! Du burde bruge lidt mere tid 
på fiskeriet, så du hver dag kan sælge din fangst i storbyen. De betaler 
bedre, og så kan du købe dig en større båd. Og når du da fisker en større 
fangst, kan du snart købe endnu flere både – og måske en dag åbne en 
stor fiskekonservesfabrik. Det er nemlig dér, pengene er.“ „Tak señor. Og 
hvor lang tid vil det så tage, inden jeg får råd til sådan en stor fabrik?“, 
spurgte fiskeren amerikaneren. „Åh en 1o-2o år – afhængig af, hvor 
flittig du er.“ Dette velmenende råd gumler mexicaneren lidt på: „O.K., 
señor – og hvad så?“ „Jo“, grinede amerikaneren – og fortsatte: „Så kan 
du sælge fabrikken og trække dig tilbage. Købe et hus i en lille fisker-
landsby, hvor du kan sove til langt op på dagen. Fiske lidt til dig selv og 
dine venner, have tid til at leve med dine børn, elske med din kone og 
så spille guitar med dine venner om aftenen. Se det er succes!,“ fortalte 
amerikaneren. Hvortil fiskeren sagde: „O.K., señor – og alt det har jeg 
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jo allerede! Ak du triste stressede kedsommelige hvide mand. Oftest 
er ambitioner blot en dårlig undskyldning for ikke at have modet til at 
være doven og nyde livet – og selve det, at vi er levende. Der kan jeg vist 
lære dig noget vigtigt,“ sluttede han.
 Der er forskellige vinkler på, hvad der er succes, hvad der er de 
grundlæggende værdier i et menneskes liv. Forretningsmanden ville 
gå efter at tjene penge, mens fiskeren ville gå efter at nyde livet. Der er 
ingen af dem, der er forkerte, idet deres valg bliver truffet ud fra deres 
grundlæggende værdier – og hvad det er, de vil i livet.

sten nr. 6: resultatet

Resultatet er sjette og sidste sten på din varde. Det er toppen af isbjerget, 
kronen på værket og flødeskummet på lagkagen. Det er den sten, der 
afspejler i hvilken udstrækning, du har imødekommet dine grundlæg-
gende værdier. Denne sten er den sidste sten på dit hus. Det er den dag, 
hvor I fejrer indflytningen – og hvor I kan se det endelige resultat. Dit 
arbejde med de fem andre sten vil afspejle, hvordan og hvor stort dit 
resultat bliver. Blev det sådan, som du havde forestillet dig? Blev hånd-
værkerne færdige til tiden? Fik du de materialer, du gerne ville have? Du 
vil kunne se resultatet nu. Du har arbejdet målrettet med at finde den 
røde tråd i dit liv, bruge dig selv i nye sammenhænge og i det hele taget 
blive fokuseret på, hvordan du ønsker, dit liv skal udvikle sig.
 Den sjette sten handler derfor om, hvad du får ud af processen, 
indsatsen og rejsen på vej mod målet. Resultatet vil afspejle i hvilken 
grad, du fik indfriet dine forventninger og imødekommet dit mål. Det 
er belønningen for alle dine anstrengelser, der kan vise sig i mange 
forskellige skikkelser som penge, anerkendelse, berømmelse, respekt, 
nye muligheder, osv. Men resultatet er også en midlertidig oplevelse og 
tilstand, der kan være flygtig eller have mere vidtgående indflydelse på 
din fremtid. Det afhænger meget af indsatsen bag, og dermed hele dit 
arbejde i processen til at nå frem til den sjette sten. Slutproduktet i den 
sjette sten vil derfor være en evaluering af, hvordan det er gået.

Når du fokuserer og gør en indsats, vil du altid få et resultat. Størrelsen 
på stenene i din varde vil vise, hvor stort resultatet bliver, fordi du ikke 
kan bygge et meget stort resultat oven på en meget spinkel varde og 
bevare balancen i den. Stenene vil vælte, og du må se på hvilke områ-
der, der er behov for at arbejde med for at skabe stabilitet i varden – og 
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naturligvis for at skabe de resultater, du ønsker. Resultatet vil også 
afspejle størrelsen af det mål, du har sat.
 Resultater er ikke bare at komme i havn og nå frem til målet. Det 
fører mere med sig. Hvis du fx har ønsket at skabe dig en ny karriere og 
har sat dig som mål at finde et nyt job, og du i processen finder ud af, at 
du faktisk kan foretage ændringerne i dit nuværende job, vil resultatet 
ikke blive det samme som dit mål. Det har givet dig en afklaring, hvor 
målet i sig selv har været midlet til at skabe et andet og nyt resultat, som 
tilsyneladende vil kunne give dig mere, end det mål du valgte. Det kan 
også være, at du har stået i en situation, hvor fysiske forhold har med-
ført, at du har været nødt til at forlade dit job. Dit mål kunne da være at 
finde ud af, hvilket job du så kan varetage. Måske bliver den lidt ulyk-
kelige situation dit held, idet du finder ud af, at du pludselig kan leve af 
din hobby som glaskunstner. Hermed bliver resultatet et andet end det 
mål, du havde opstillet for dig selv. Det kan også være, du har sat dig et 
mål om at stoppe med at ryge og leve et sundt liv. Du begynder derfor 
i en løbeklub, hvor du møder dit livs udkårne. Det er altid svært at spå 
om, hvad der bliver resultatet af det, du sætter i gang. Men det er helt 
sikkert, at din vej mod målet vil skabe resultater, der afspejler din ind-
sats og din situation i livet. Jo mere du har givet af dig selv, jo stærkere 
vil din oplevelse af resultatet være.
 Resultatet viser sig også som din og andres anerkendelse, respekt, ros 
og værdsættelse af det, du gør. Det er både på et indre og et ydre plan. 
Det er de resultater, du kan have svært ved at måle. Det er som at kaste 
sten i vandet. Jo større stenene er, jo større breder ringene sig i vandet 
– og jo større virkning og indflydelse får det på omgivelserne omkring. 
Det betyder, at jo mere tyngde, kraft og energi du lægger i dine kast, jo 
større bliver virkningen og resultatet. Men det kan være svært at styre 
og kontrollere, hvad der helt konkret bliver resultatet – og hvordan det 
viser sig.
 Resultatet er også det, der kommer bagefter eller hinsides. De resulta-
ter, du har skabt, vil have betydning for, hvilke muligheder du har efter-
følgende – og dermed hvilke døre, der åbner eller lukker sig efter dig. Da 
jeg deltog i et lederudviklingsforløb for mange år siden, var mit mål at 
udvikle mine kompetencer som leder. Det blev også et af resultaterne af 
forløbet. Hvad jeg ikke havde forventet og ikke kunne tage højde for var, 
at forløbet også satte en indre udviklingsproces i gang, hvor jeg pludse-
lig fik øje på nogle ressourcer, jeg ikke tidligere havde været opmærk-
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som på. Det styrkede min selvtillid så meget, at jeg kort efter valgte at 
sige mit job op for at foretage mig noget helt andet. Denne sidegevinst 
viste sig at være det største resultat, men jeg havde ikke kunnet vide 
noget om det, da jeg gik i gang med forløbet.

når du arbejder med resultatet

Resultatet er det, du oplever, du får ud af at have gået vejen mod dit mål. 
Når du arbejder med resultatet, er det vigtigt, at du er opmærksom på 
mangfoldigheden i resultatet. Nogle mennesker er meget fokuseret på 
de resultater, de kan måle – mens andre betragter de positive, følelses-
mæssige oplevelser og relationer som de største resultater. Vi er alle hele 
tiden på vej mod noget. På vej mod et resultat vi endnu ikke kender.
 Resultater er ikke bare statiske tal – de er meget mere dynamiske og 
organiske. Resultater vil derfor afspejle det, der betyder noget for dig. 
Ellers vil du ikke opleve det som et resultat. Det er summen af dine 
forventninger, som bliver målt i forhold til den indre og ydre tilfreds-
hed, du opnår, når du oplever resultatet. Derfor vil det naturligvis også 
hænge sammen med dit mål – og dermed være et udtryk for din moti-
vation, dit engagement, osv. til at nå målet. Men det har flere elementer 
i sig end som så. Det er ofte de følelsesmæssige oplevelser – stolthed, 
glæde, begejstring, osv. – der har den stærkeste indflydelse på vores 
opfattelse af, hvad resultater er mere end de målelige tal.
 Forestil dig en virksomhed, der skal leve af at skabe resultater med 
sorte tal på bundlinjen. Hvis denne virksomhed udelukkende fokuse-
rede på, hvilket resultat de skabte, er det slet ikke sikkert, at de kunne 
skabe det resultat, det kræver at drive virksomheden, at gøre deres 
aktionærer og investorer tilfredse, at kunne fastholde medarbejderne, 
etc. Der er flere forhold, som er væsentlige at tage højde for i det at skabe 
resultatet. Det er derfor, at de første fem sten har så stor betydning for at 
kunne skabe resultatet. Det at skabe resultater er en proces, der slet ikke 
er så let at styre. Når du arbejder med resultatet, skal du derfor accep-
tere, at det måske ikke viser sig lige her og nu. Vær sikker på at resul-
tatet viser sig i den form, der vil tjene dig bedst og giver dig de største 
muligheder for at udvikle dig. Hvis du for alt i verden ønsker at skabe et 
resultat – og forsøger at tvinge det igennem, måske endda på bekostning 
af andre, så er det sikkert, at varigheden af resultatet ikke er særlig lang. 
Resultatet vil være som et lysglimt i stedet for et stort, brændende bål, 
hvor ilden aldrig går ud.
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Hvis du har sat dig meget store mål i håbet om også at skabe store 
resultater, kan du blive skuffet, hvis dine forventninger overstiger det, 
du formår at gøre. Det er min erfaring som coach, at mange mennesker 
stiller utrolig store krav til sig selv og deres præstationer. De skal kunne 
overkomme det umulige eller har urealistiske forestillinger om, hvad de 
kan præstere. De ønsker, at deres sjette sten skal være meget stor. Det 
kan den også sagtens blive, hvis de er villige til at gøre den indsats, dette 
resultat kræver. Du skal derfor være opmærksom på, hvilke resultater 
du søger. Dit mål kan fx være at få et nyt job – men hvilke krav stiller 
du til jobbet, og hvilke forventninger har du? Skal det være et job, hvor 
du tjener kr. 5o.ooo om måneden, arbejder 25 timer og har fri bil? Eller 
hvor lægger du niveauet for dine forventninger og krav? Hvis du lægger 
niveauet meget højt, vil dine krav og forventninger gøre, at du bliver 
skuffet. Selvom det naturligvis også kan virke som incitament og energi 
til, at du har lyst til at gøre dig umage og yde en ekstra indsats.
 Ethvert resultat er midlertidigt et stadie, der har en vis varighed for 
derefter at slutte og føre dig videre mod det nye. Det er som med en 
rejse: det hele begynder, når det slutter. En ny rejse begynder ofte kort 
herefter. Når du arbejder med den sjette sten, vil afslutningen og slut-
produktet af denne fase, lede dig over i en ny fremtid. Det, der vil ske 
efterfølgende, vil være et produkt af dit resultat, mens oplevelsen af dit 
resultat vil afspejle størrelsen af dit mål. Din oplevelse af resultatet vil 
hænge sammen med dit brændende ønske om at opnå dit mål og den 
tilstand, du forventer og forestiller dig, når du har nået dit mål.

Find din egen sten nr. 6
Da jeg gik min første pilgrimsrejse i Spanien, havde jeg store forventnin-
ger til det at nå målet. Jo tættere jeg kom på målet, jo mindre ønskede 
jeg at nå det. Det gik op for mig, at det var rejsen, der reelt var målet 
– og hele belønningen i sig selv. Da jeg gik de sidste kilometer ind mod 
Santiago, var jeg fyldt med en dyb sorg, fordi jeg netop ikke havde lyst 
til at give slip på den følelse og de oplevelser, jeg havde fået undervejs 
på vejen mod målet. Jeg havde forventet en sejrstriumf, når jeg gik de 
sidste meter ind mod katedralen i Santiago de Compostella. Men det 
var en følelse af sorg, der fyldte mig – og det var først senere, at vi alle 
festede over, at vi havde nået vores mål, hvilket også var en del af beløn-
ningen. De egent lige resultater af turen kom først senere. Oplevelserne 
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skulle lagres, formes på et indre plan og bearbejdes. Mit liv er aldrig 
blevet det samme efter den tur – og jeg oplever fortsat store resultater af 
turen, selvom det er længe siden. Det afspejler den energi og intensitet, 
jeg lagde ind i rejsen. Resultatet vil altid overstige dine forventninger, 
hvis du virkelig giver noget af dig selv.
 Resultatet kan være svært at styre, fordi du ikke ved, hvordan du 
reagerer, når du kommer frem til dit mål. Du ved heller ikke, hvor-
dan rejsen undervejs er gået for dig, og hvilke oplevelser du har fået. 
Jo mere åben, imødekommende og positiv du kan være undervejs, jo 
større vil dit resultat også være, selvom det først indtræffer senere og 
et stykke tid efter, du har nået dit mål. Det handler derfor også om, 
at du undervejs på vejen mod målet skal sige ja og tage imod det, der 
kommer. Resultaterne skal du også tage imod og sige ja til, fordi de er 
næring og brændstof til at få dig videre i en ny udvikling mod et nyt 
mål. Når du har nået dit resultat, frigør du energi og ressourcer til at 
gå videre ad den samme eller en ny vej. Forestil dig, at du har sat dig 
som mål at etablere dig som selvstændig kursusudbyder og undervise i 
personligt salg og markedsføring. Dit mål vil naturligvis være, at du får 
solgt x antal kurser til forskellige typer kunder afhængig af, hvem der 
er din målgruppe. Forestil dig en kunde, der gerne vil købe et kursus af 
dig, men ikke vil betale den pris, du forlanger. Det vil skabe et vakuum 
mellem det, der er dit mål og det resultat, du kan få. Dette vakuum er 
som en kløft af ubalance eller utilfredshed. Du vil naturligvis sagtens 
i en periode kunne leve med, at du ikke får den pris for kurserne, du 
gerne vil have – men hvis det fortsætter, vil det udhule din kløft endnu 
mere. Det vil fylde din krop med energi, du ikke kan komme af med, 
medmindre du på et tidspunkt handler. Og det er her, dit resultat kan 
blive kilde til, at du kommer videre og træffer en beslutning om, hvad 
du vil. Spørgsmålet er, hvorfor du overhovedet vil sætte dig et mål 
langt tidligere på rejsen, som du til allersidst fortryder eller ikke kan 
leve med. Netop derfor er den sjette og sidste sten på varden ikke bare 
ren nydelse og belønning. Der kan ofte ske det, at du også skal arbejde 
for det – men jo større forarbejde, du har gjort i de foregående trin, 
jo tættere er du også på at kunne få det sådan, som du ønsker det og 
drømmer om.
 Arbejdet med at finde din sjette sten handler i høj grad om tillid til, 
at resultatet kommer, når det skal. Det kan være, at du allerede har en 
forventning om, hvornår resultatet skal indfinde sig. Men tænk, hvis 
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det slet ikke udvikler sig således! Derfor skal du give slip på dit resultat 
samtidig med, at du skal kæmpe for det.
 Nogle gange er vi på vej tættere på os selv, mens vi andre gange er på 
vej længere væk fra os selv. Uanset hvilken vej du har valgt, vil dit resul-
tat ofte have en vidtrækkende indflydelse på dit liv i årene fremover. Når 
du arbejder med dig selv, kan der gå nogen tid før, du virkelig oplever 
den succes, du eftersøger. Det er ikke, fordi du ikke fortjener succes her 
og nu – men der kan være forskellige omstændigheder, der gør, at du 
ikke er klar eller, at tiden ikke er moden til, at tingene sker. Når du er 
parat og har åbnet dig overfor at få tingene til at ske, tiltrækker du også 
helt automatisk succes og gode oplevelser i dit liv. Det betyder, at du vil 
lære at se udfordringer som muligheder for at vokse.
 I situationer, hvor du føler, du må arbejde for, at resultatet viser sig, 
eller hvor du ikke er tilfreds med resultatet, vil det være vigtigt at gå 
tilbage til tidligere trin for at gå i dybden med det område, du gerne vil 
styrke. Hvis du fx ikke har forlangt nok eller ikke kan få det, du gerne 
vil have i løn, må du undersøge, om det er det rigtige mål, du er gået 
efter (den tredje sten, retningen), om du har de ressourcer og kompeten-
cer der skal til (den anden sten, ressourcer), om du har lært af dine suc-
ceshistorier (den første sten, hjertet), om du virkelig vil gå denne vej (den 
fjerde sten, forpligtelsen) – og om du har gjort det på den helt rette måde 
for dig selv (den femte sten, vejen). På denne måde bliver hver enkelt 
sten afhængig af arbejdet med de foregående sten. Når du ikke får det, 
du ønsker, må du tilbage og se, hvilke trin du kan optimere, som styrker 
dit udgangspunkt for at få dette.
 Forestil dig, at du på den anden side har fået sagt fra til de kunder, 
der ikke vil betale prisen. Det vil give respekt. Det kan godt være, at 
dit resultat i det meget korte perspektiv ikke bliver så stort, som hvis 
du bare havde gennemført en masse kurser til en meget lav pris. Men 
det er helt sikkert, at det resultat, som du vil være stolt af og tilfreds 
med, vil indfinde sig på et eller andet tidspunkt, såfremt det også er 
realistisk. Derfor vil denne situation også kunne frigøre energi til, at du 
kan komme videre og sætte dig nye mål for, hvem du er, hvad du kan, 
hvad du vil – og om du virkelig vil det, for så at gå vejen til målet. Det er 
nemlig processen, der er målet – og det er her energien, motivationen og 
drivkraften til at gå frem mod resultatet ligger.
 De mindre oplevelser kan også give store resultater. Det er derimod 
ikke sikkert, vi er særlig bevidste om dem, fordi vi tager dem for givet 
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eller ikke regner dem for noget særligt. Alle oplevelser kan påvirke 
vores liv i en retning, vi aldrig nogensinde havde forestillet os. Hvis vi 
er be vidste, kan de skabe resultater, vi overhovedet ikke havde drømt 
om. Det handler om at lytte, være åben og tage imod det, der kommer 
– samtidig med, at vi holder fast i og arbejder hen imod vores mål. Nyd 
nuet og nyd det resultat, der opstår i et øjeblik af dit liv. Jo mere energi 
du giver til det, jo større betydning får det for resten af din rejse mod 
målet. Når du har oplevet resultatet, er det pejlemærker for den retning, 
du skal eller kan bevæge dig videre ad. Det åbenbarer igen sider af dig 
selv og din identitet via den første sten hjertet, som igen viser dig nye 
ressourcer i den anden sten ressourcer, der synliggør nye mål du gerne 
vil nå i den tredje sten retningen, hvor du igen arbejder med styrken af 
målet i den fjerde sten forpligtelsen – og hvor du går vejen til at nå dine 
mål i den femte sten vejen for derigennem at opnå dine resultater i den 
sjette sten resultater. Således bliver cirklen sluttet, og alting begynder, 
når det slutter.

Fortælling

„Succes er at finde det, du er udset til, og siden gøre det, som behøves“ 
(Epiktet).

Hun var enlig mor til to piger på 1o og 14 år, og havde store problemer 
med at klare sine terminsbetalinger. Hun var uddannet arkitekt og 
havde tidligere været ansat på fuld tid og haft et karrierejob, der gav 
hende masser af muligheder og økonomisk frihed. Efter skilsmissen var 
det nødvendigt at vende hver en krone. Hendes mand havde haft megen 
gæld, og de havde delt gælden og hendes mindre formue med et under-
skud til begge. Mest af alt havde hun drømt om at formgive, siden hun 
var ganske ung. Det var det største mål, hun kunne drømme om. Men 
der var bare ingen penge i det, medmindre man blev meget kendt – og 
det havde hun ikke tid til at blive. Det kostede simpelthen for meget. 
Møbler havde hun heller ikke haft mange af. Hun manglede et spise-
bord, men havde ikke råd til at købe et. Manden havde forlangt de fleste 
af deres møbler til gengæld for, at hun fik penge til udbetalingen på 
det lille hus, hun nu boede i sammen med børnene. Arkitektjobs hang 
ikke på træerne – og særligt ikke de jobs, hvor hun kunne arbejde på 
nedsat tid. Hver gang hun havde været til samtale, spurgte de, om hun 
kunne være fleksibel i forhold til arbejdstiderne, – og om hun var ind-
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stillet på at arbejde lange arbejdsdage. Det ville hun ikke byde børnene. 
Eksmanden havde ikke megen tid til at tage sig af børnene, så hun var 
nødt til at være sikker på, at hun i hvert fald var hjemme, når de kom 
fra skole. Det efterlod hende i en situation, hvor hun måtte arbejde som 
rengøringsassistent tre dage om ugen – og tage de freelanceopgaver, hun 
overhovedet kunne skrabe til sig. Når børnene var lagt i seng om afte-
nen, kunne hun sidde og arbejde med disse opgaver – eller tegne på det 
spisebord, hun havde fået en idé til. Naboen var håndværker og havde 
sagt, at hvis hun fik brug for en hjælpende hånd med noget, skulle hun 
bare sige til. Det havde hun haft flere gange. Han var altid flink til at 
hjælpe, selvom han også havde kone og to mindre børn. De var virkelig 
mennesker, hun kunne regne med. En dag viste hun ham tegningerne. 
Han kiggede på det og svarede, at det jo var et genialt bord – som han 
sagtens kunne hjælpe hende med at lave. Hun var lykkelig og følte sig 
meget heldig. Han gik i gang med projektet; brugte nogle weekender på 
at få købt materialer ind, savet ud og skåret til, pudset, slebet, osv. Det 
blev det smukkeste spisebord, hun længe havde set – og så var det oven 
i købet hendes eget design. Det passede lige til hendes lille stue, og de 
kunne sagtens sidde 6-8 personer og spise ved det. Mange opfordrede 
hende til at sætte det i produktion. De ville gerne købe det. På det tids-
punkt fik hun kontakt til mig som coach, og jeg spurgte hende, hvad 
hun drømte om og brændte for. Hun vidste jo godt, at hun drømte om 
at formgive – og at det var en drøm, der var umulig for hende at opnå. 
„Hvem siger det?“, spurgte jeg. Det var jo nok mest hende selv. Derfor 
besluttede hun at undersøge mulighederne. Efter et halvt års hårdt 
arbejde med mange telefonsamtaler, opfølgninger, fastholdelse af målet 
om at det var muligt, fik hun endelig en kontrakt med et møbelfirma, 
der gerne ville sætte spisebordet i produktion. Hun fik endda et større 
beløb end det, hun havde drømt om. Det var en fantastisk fornemmelse 
i kroppen. Som en beruselse. Hun kunne allerede se, hvordan det næste 
design skulle se ud. Hele processen havde givet hende blod på tanden til 
at arbejde videre med formgivningen.

Værktøjer & metoder

„Den mest modne pære sidder altid højest i træet“.

Jeg vil her præsentere dig for en række konkrete værktøjer og metoder 
til, hvordan du kan arbejde med din sten nr. 6, resultatet.
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(1) Toppræstationer

Toppræstationer er store præstationer, som er resultatet af en stor 
indsats. Når du arbejder med toppræstationer, er det vigtigt at være 
opmærksom på, hvordan du kan styrke og bruge disse. Det, der er afgø-
rende for at opnå en toppræstation, er fokus, koncentration og energi 
målrettet mod det, du vil. Din mentale forberedelse er ganske afgørende.
 Der findes mange forskellige teknikker til at arbejde med mentaltræ-
ning, og du er blevet præsenteret for et par stykker af dem i bogen her. 
En af mine erfaringer bag mentaltræning er, at du skal have mulighed 
for at kunne gøre noget gentagne gange. Toppræstationer skaber de 
store resultater, men det er kun ved at blive ved og fortsætte din vej igen 
og igen, at du virkelig opnår dem. Har du sat dig høje mål, må du være 
forberedt på, at det stiller krav til dine præstationer. De mennesker, der 
arbejder konstant med at skabe toppræstationer, er i en eller anden grad 
også drevet af at skabe store resultater. De vil oftere end så mange andre 
opleve frustrationer i deres liv, fordi de oftere stiller sig selv i de situatio-
ner, hvor tingene bliver svære – og hvor der kræves noget særligt for at 
skabe en stor præstation og opnå de store resultater. Faktisk er det kun 
1o% af de forhindringer, du ser eller oplever på vejen mod dit mål, der 
er virkelige og har noget på sig – mens de 9o% er nogle, der kun findes i 
din egen bevidsthed.
 Det andet element er evnen til at hvile os, trække os tilbage og lade 
sindet og kroppen falde til ro. Vi har brug for at slappe af og leve i 
perioder med langsomheden – og måske endda bryde mønsteret og 
jagten på resultaterne. De skal nok indfinde sig. Hvis du investerer 
lige så megen energi i at øve dig i at slappe af og hvile dig, vil du højst 
sandsynligt kunne give endnu mere energi til dine toppræstationer – og 
dermed også til dine resultater.
 Hvis du vil læse mere om at slappe af, kan du læse bogen Til lang-

somhedens pris af professor i religionspsykologi Owe Wilkström. Han 
hylder netop pauserne og opfordrer til at øve sig i langsomhedens kunst.

(2) Personlig tilfredsstillelse

Resultater kan måles på mange forskellige måder. Det afhænger af, hvem 
du er, hvad du lægger vægt på og hvilke mål og krav, du stiller til dig 
selv og dine præstationer. Dine forventninger og behov vil afspejle den 
personlige tilfredsstillelse, som du opnår ved at nå et eller andet resultat i 
en given situation. Personlig tilfredsstillelse er følelsesmæssige oplevelser, 

32947_bare goer det.indd   186 21-10-2007   17:44:17



h V a d  F å R  d U ? 187

der påvirker dig positivt mentalt og fysisk. Du kan opleve den berusende 
lykkefølelse, når du har opnået et eller andet, du har drømt om. Personlig 
tilfredsstillelse har også en helt anden dimension i forhold til den sjette 
sten og resultater. Det er her, du finder ud af, om du personligt bliver 
tilfredsstillet af de resultater, du får. Hvis ikke du gør det, kan det være, 
at du måske skal lave om på nogle ting i dit liv. Cyklussen kan herved 
begynde igen med den første sten hjertet: hvem er jeg?

(3) Penge

De økonomiske resultater er et meget synligt og tydeligt område, hvor 
du kan se, hvad du får ud af den indsats, du har lagt bag for at opnå dine 
mål. Når du arbejder med dine mål, er det afgørende, at de er mulige at 
måle. Du skal kunne se, om og hvornår du har nået dem. Hvis du fx har 
sat dig et mål om at få et nyt job, hvor du tjener kr. 4o.ooo om måneden, 
vil du nemt kunne se, når du har fået dit nye job, om det stemmer over-
ens med dit mål. Derfor gør arbejdet med den sjette og sidste sten det 
også muligt at kontrollere, hvad du får – og hvordan det stemmer over-
ens med dit mål. Nogle mennesker betragter ikke det økonomiske resul-
tat som vigtigt. Men det er energi som alt muligt andet – og derfor er 
det vigtigt. Hvis penge er energi, vil det også afspejle den energi, du har 
lagt ind i at nå dit mål – ligesom det vil afspejle, hvordan du har arbejdet 
med og brugt denne energi. Har du for alt i verden valgt at nå dit mål, 
kan det være, at dit økonomiske resultat først viser sig på et senere tids-
punkt i dit liv. Måske har du været nødt til at investere – eller fokusere 
på at give din energi og dine ressourcer til andre frem for at satse på dig 
selv? Under alle omstændigheder vil dine valg og beslutninger på vejen 
frem mod målet kunne ses tydeligt i de økonomiske resultater, du får. 
Det kan derfor være en meget god og konsekvent refleksion at overveje, 
om du er tilfreds med dine økonomiske resultater. Du vil kunne mærke 
det på dit humør, din sindsstemning og indstilling til tingene.

(4) Taknemmelighed

Universet belønner dem, der er taknemmelige. Når du er taknemmelig 
over det, du allerede har fået og opnået i dit liv, vil du få mere af det. Du 
kan vise din taknemmelighed på mange forskellige måder. Det er afgø-
rende, at du er oprigtig omkring det – og er du ikke det, kan du blive det. 
Det gør du fx ved at være bevidst omkring det og give udtryk for det.
 Taknemmelighed er en positiv følelse, der fylder os med glæde. Det er 
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en stærk følelse, fordi den afstedkommer positiv energi, som gør os åbne 
overfor at modtage mere. Jo mere åbne vi er som mennesker, jo mere vil 
vi alt andet lige også kunne modtage. Det at modtage og „få“ noget, som 
vi efterfølgende ytrer vores taknemmelighed over, er afstemt i forhold 
til, hvem vi er – og hvad vi er vant til at give og modtage.
 Taknemmelighed kan som så mange andre positive følelser og udtryk 
ikke skjules, ligesom det er svært at virke sur og tvær, når du er fyldt 
med glæde. Det er som positive ringe i vandet, der spreder sig. Hvis du 
bliver mødt med taknemmelighed af andre, er det også svært at være 
sur på dem eller vise andre negative følelser. Møder de dig derimod 
netop med vrede, kan det være svært at vise taknemmelighed, med-
mindre du er meget bevidst om det. Derfor har det at udtrykke taknem-
melighed en utrolig stærk kraft til at skabe endnu mere af det samme. 
Det er som en form for selvopfyldende profeti, hvor det, du giver, også 
er det, der kommer tilbage til dig. Hvis du fx modtager en buket blom-
ster fra din partner eller en god ven, fordi du har nået dit mål og fået 
et nyt, spændende job – men som du måske ikke rigtig er tilfreds med 
eller glad for, når det kommer til stykket, kan det være svært at vise din 
taknemmelighed. Du kan naturligvis blive glad – men ovenud lykkelig, 
begejstret og uhæmmet taknemmelig er nok ikke det nemmeste. Der-
for er det ikke sikkert, du bliver så glad for blomsterne, fordi du kæder 
det sammen med det resultat, du har skabt. Det vil så igen påvirke den 
relation, du har til det menneske, der køber blomsterne til dig, og såle-
des skaber du måske hurtigt en spiral af negative følelser, der forstærker 
denne. Det er derfor essentielt, at du er opmærksom på, hvilken kraft 
din taknemmelighed og grad af denne har på de signaler, du sender ud 
til dine omgivelser, fordi de er med til at igangsætte de næste nye skridt, 
du skal tage ind i fremtiden.

(5) Fejre succeser

Gennem hele livet fejrer vi de store begivenheder – fødselsdag, bryllup, 
konfirmation, barnedåb. Det har vi muligheden for at gøre med alting – 
hver dag hvis vi havde lyst, tid og energi til det. Det er vigtigt, vi fejrer 
vores succeser, fordi de er med til at give energi, næring og kræfter til de 
næste bjerge, vi skal bestige. Det giver også motivation, energi og lyst til 
at arbejde videre hen mod dit næste mål. Derfor er det en vigtig del af 
resultatet, at du fejrer dine succeser på vejen derhen – og ikke kun, når 
du har nået målet og opnået resultatet. Du skal huske at nyde, påskønne 
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og fejre rejsen undervejs på vej mod målet. Det vil også have indflydelse 
på den stemning og situation, du står i, når du ser resultaterne af alle 
dine anstrengelser.
 At fejre succeser er et frirum for at lege og give slip på det, der nor-
malt fylder vores hverdag. Det kan være i dette frirum, at du bobler over 
med nye idéer, initiativer, tanker, osv. – der virker som inspiration til at 
gå videre. Dyrk det, du gerne vil have til at ske, og det vil ske. Du kan 
sagtens planlægge at fejre dine succeser. Det bliver de ikke mindre af. 
Det giver dig samtidig en mulighed for at have noget at se frem til. Det 
er ikke bare de økonomiske resultater og den personlige tilfredsstillelse, 
der er en del af dit resultat. Det er festen bagefter også. At fejre succeser 
bygger på meget gamle traditioner, som man har anvendt i mange årtu-
sinder.
 Hvis du beslutter dig for at holde en fest og fejre, når du har opnået 
de resultater, du gik efter, vil det påvirke de mennesker, der er omkring 
dig. Når jeg går i gang med et projekt, en opgave eller beslutter mig for 
et mål, jeg vil nå, sørger jeg for, at de mennesker, der bliver involveret, 
får en eller anden form for belønning ud over det, de forventer. Jeg vil 
fejre mine succeser ved at dele med andre. Jo flere mennesker, du har 
involveret i forhold til at nå dit mål, jo stærkere er grunden også til at 
fejre din succes. Når du fejrer dine succeser, tilkendegiver du også, at du 
vil bygge videre på det, der virker godt for dig. Hvis du fx gerne vil have 
mennesker til at involvere sig i de ting, du arbejder med – og bakke op 
om, at du når dine mål, er det vigtigt, at de er åbne. Åbenhed skaber du 
ved at iscenesætte eller arrangere noget, der gør mennesker glade. Fester 
er noget, mange mennesker er glade for.

(6) Nye processer og fremtiden

Når du har fejret dine succeser, vist din taknemmelighed over for dine 
medmennesker – og oplevet den personlige og økonomiske tilfredshed 
ved at have nået dit mål og fået et resultat, står du igen i et vadested 
og ved ikke helt hvilken vej, du skal gå nu. Det er helt naturligt, og det 
kan være svært at implementere denne proces som en del af vejen mod 
målet, fordi energien og opmærksomheden netop ligger på denne rejse 
– og ikke på at skulle igangsætte en ny. Der kan også nemt opstå nye 
overvejelser, refleksioner og inspirerende idéer i det tomrum, der alt 
andet lige kan opstå, når du er nået til vejs ende i denne omgang.
 Når du er kommet frem til endestationen for dit mål og nået toppen af 
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bjerget og har høstet frugterne af din indsats med belønning, resultater og 
gode oplevelser, er du nået mange skridt videre i din rejse. Du har fået en 
masse erfaringer og viden om dig selv, og om hvordan du virker, har det 
og reagerer i forskellige sammenhænge. Du er kommet ned i nogle dybere 
lag, hvor din forståelse af, hvem du er som menneske, og hvad dit hjerte 
banker for, er blevet mere klart for dig. Du er blevet klogere på dig selv og 
livet. Alt dette skal og kan du bruge i din videre færd. Det er viden, der 
har budskaber med til dig, som du skal bruge for netop at komme videre. 
Hvilken vej, du vælger, er helt op til dig selv. Det hele begynder hos dig 
selv, og du vælger, hvad der skal være næste skridt. Du er muligvis træt 
efter alle dine anstrengelser og har brug for at hvile ud, slikke dine sår og 
komme dig oven på rejsen. På et tidspunkt melder der sig helt naturligt 
nye spørgsmål: „Hva’ så?“ eller „Hva’ nu?“. Det er som en uendelig spiral. 
Det er en proces, der bare begynder og slutter og begynder og slutter hele 
livet igennem for at føre dig tættere på det menneske, du er og bliver. Det 
er som at bevæge sig i et ingenmandsland for en kort stund, fordi du ikke 
længere kan orientere dig om, hvilken retning du skal gå. Det kan også 
være, du føler, det hele nu lægger sig til rette.
 I mit arbejde som coach har jeg mange, der kender dette tomrum, 
hvor der for en tid var tåget, og hvor de ikke helt kunne orientere sig. 
Det er ofte sket i forlængelse af, at de netop har nået deres mål og skabt 
de resultater, de havde sat sig for – og efter en rum tid nu føler, de 
behersker. De begynder muligvis at kede sig og ønsker, at der igen skal 
ske noget nyt. Sådan er det for mange, når de indre glødende kul ikke 
længere ligger og ulmer, men er antændt som et bål, du ikke kan slukke.

Øvelser

I mit arbejde som coach har jeg udviklet mange øvelser til, hvordan du 
kan komme i kontakt med dine resultater. Mange af disse øvelser er 
ud viklet og opstået i situationen, hvor jeg havde en coaching samtale 
med en kandidat. Disse øvelser har vist sig også at være nyttige for andre.

Øvelse 1: Resultater

Når du arbejder med den sjette og sidste sten på din varde, er det vigtigt 
at være opmærksom på, hvad du anser for at være resultater i dit liv. 
Hvis du ser på den målsætning, du fastsatte i arbejdet med den tredje 
sten retningen – og vurderer, om det er dette mål, der også er blevet dit 
resultat, vil dit svar sikkert være både ja og nej.
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Figur 13

nr. FoKus resulTaT Har gIVeT MIg…

1 Hjertet –  Blev klogere på mig 

selv. 

–  Kom i kontakt med 

nogle lag omkring 

mit værdigrundlag.

–  Viden om hvad der er 

vigtigt for mig.

–  Glæde i min dagligdag 

og ved at være mig.

 

2 Ressourcerne –  Fandt nye sider af 

mig selv.

–  Vidste ikke jeg var god 

til at …
 

3 Retningen –  Fastsat et ambitiøst 

mål for min fremti-

dige karriere.

–  Har fundet frem til, at 

jeg ikke tidligere har 

været tydelig med at 

sætte mål.
 

4 Forpligtelsen –  At holde fast i mit 

mål.

–  Ofte er jeg gået i stå på 

halvvejen, fordi jeg ikke 

har troet på mit mål alli-

gevel eller ikke har været 

bevidst om, at det var 

det, jeg arbejdede med.
 

5 Vejen –  At gå vejen uanset 

hvilke forhindringer 

der har været under-

vejs.

–  Jeg giver op alt for let, 

når jeg møder modstand 

og forhindringer. Derfor 

har jeg fundet nye 

metoder til, hvordan jeg 

kan fastholde energien 

og motivationen til at 

fortsætte.
 

6 Resultatet –  At fejre succesen.

–   At påskønne mig selv.

–  Selvrespekt.

–  Megen anerkendelse 

fra andre.

–  At være taknemmelig 

over for andre menne-

sker og også at vise min 

taknemmelighed.
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 Lav en liste over alt det, du havde ønsket at få som resultat, når du 
havde nået dit mål. Det kan være økonomiske resultater, eller personlige 
resultater som fx anerkendelse, respekt, osv. Hvis du har udarbejdet en 
strategi til at gå vejen, kan du med fordel dele listen over resultater op 
i de forskellige delstrategier for at få et overblik over, hvordan du ska-
ber resultater i processen. Nedenfor kan du få inspiration til, hvordan 
du kan arbejde med at sætte fokus på dine resultater – og få viden om, 
hvad du skaber hvordan og hvornår i processen. Skemaet er tænkt som 
et eksempel. Du kan naturligvis udfylde dit eget skema.

Øvelse 2: Taknemmelighed

Når du viser din taknemmelighed, giver du kærlighed og positiv energi 
til dit liv. Det er med til at få de positive oplevelser til at vokse og fylde 
endnu mere i dit liv. Til sidst kan du opleve en følelse af, at du rider på 
en bølge af positive oplevelser. Du kan nemt øve dig i at udvikle din 
evne til at vise og udtrykke taknemmelighed – og du vil kunne se resul-
taterne af denne øvelse lynhurtigt.

A. Udvælg en dag til taknemmeligheden:
Vælg en tilfældig dag og beslut dig for, at du på denne dag vil vise din 
taknemmelighed over for dig selv og alle andre, du møder. Du skal være 
opmærksom på, hvilke resultater det skaber for dig. Når du om aftenen 
ligger i din seng og skal sove, vend da blikket bagud til dagens forløb 
og kig på de situationer, hvor du virkelig formåede at vise din taknem-
melighed.

B. Taknemmelighedslister:
En anden øvelse, der styrker din evne til at vise taknemmelighed, er at 
udarbejde taknemmelighedslister. Tag et stykke papir og lav en liste, der 
beskriver alt det, du er taknemmelig for i dit liv. Der er sikkert mange 
ting. En udfordring kunne være at gøre listen synlig for andre end dig 
selv. Du kan fx hænge listen op derhjemme. Du kan også vælge at udfor-
dre dig selv og hænge den op uden for din hoveddør (evt. lamineret), i 
din bil, på din arbejdsplads, eller et fjerde sted. Jo mere synlig den er, 
jo mere energi giver du også til alt det, du er taknemmelig for – og jo 
stærkere bliver din taknemmelighedscirkel.
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C. Taknemmelighedssten:
En tredje øvelse består i, at du finder en sten og putter denne sten i lom-
men – gerne i det øjeblik du føler dig taknemmelig eller ønsker at give 
udtryk for det. Kig godt på den inden, så du ved, hvad det er for en sten, 
og hvad den repræsenterer af taknemmelighed for dig. Ved at gå med 
den i lommen vil du altid blive mindet om, at du er taknemmelig – og 
hvad du er taknemmelig for. Når du ikke længere giver stenen energi og 
fx glemmer den, er det sikkert fordi, der er en masse andre ting, du nu 
er blevet taknemmelig over.

Øvelse 3: Opmærksomhed og fokus

Det, du giver opmærksomhed, er det, der vokser. Og det, du kigger 
efter, er det, du finder. Sådan er det også med resultater. Du vil få de 
resultater, du leder efter. Det er dem, du vil få øje på. Jeg har lavet et 
eksperiment, hvor jeg har ønsket at finde penge. Jeg kigger på fortovet, 
i rendestenen, på gulvet i posthuset, ved disken i supermarkedet eller 
kiosken. Det er fordi, jeg vil se, om jeg ved at fokusere på penge, kan 
få øje på dem. Det kan jeg. Jeg finder penge overalt. Det var egentlig 
en metode, jeg udviklede som ung og fattig studerende, hvor jeg fandt 
alle mine lommepenge på denne måde. Derfor vil det resultat, du har 
fokus på og giver opmærksomhed til, også kunne være det resultat, du 
får. Det samme gælder, hvis du synes, at alt det, du skal i gang med, er 
meget svært. Tænk nu hvis det er let. Og tænk hvis det bliver let, fordi 
du siger, det bliver det. Du kan prøve at eksperimentere med det også. 
Det er loven om selvopfyldende profeti, hvor det, du fokuserer på, er det, 
der kommer til at ske. Det skaber tyngden i dit opmærksomhedsfelt – og 
bliver dermed også den virkelighed, du selv skaber.

Øvelse 4: Giv slip

Hvis du brændende ønsker dig noget, må du i princippet give slip på 
det frem for krampagtigt at holde fast i det. „Let go and let God“ har en 
klog kone ofte sagt til mig. Det er som historien om akvariefisken, der 
boede i et lille, fint akvarium hos en mand i Tanzania. Den blev passet 
og plejet – og fik masser af mad, men den blev aldrig større end den fint 
kunne svømme rundt i sit lille akvarium. Dag ud og dag ind forsøgte 
den lille fisk at springe ud over akvariets kant, fordi den så gerne ville 
se, hvad der var på den anden side. Men den kunne ikke springe over. 
En dag besluttede manden sig for, at det var synd for fisken at være 
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spærret inde i et lille akvarium, når den nu så gerne ville ud og se ver-
den. Så han tog den med ud til Victoria søen i det nordlige Tanzania og 
hældte den ud i søen. Dagene gik, og den lille fisk voksede sig hurtigt 
større og større. Som årene gik, var fisken til sidst blevet så stor, at den 
ville passe til et stort, solidt måltid til en hel familie. Livet i Victoria 
søen havde givet den større omgivelser at leve i, og det havde påvirket 
alle dens livsvilkår. Nu var den ikke længere en lille, sød akvariefisk 
men en stor rovfisk, der jagtede alle andre småfisk i søen, sådan som de 
andre rovfisk også gjorde det. En dag tog manden på fisketur i søen og 
sejlede ud for at se, om han skulle være heldig at få en fisk på krogen. 
De var fattige i familien – og der var ikke mange penge til mad. Plud-
selig fik han en stor krabat på krogen. Den virkede på en måde som én, 
han genkendte, men det kunne jo ikke passe. Han hev fiskelinen ind 
og tog fisken med hjem til familien, hvor de nød det dejlige måltid – og 
havde nok mad til mange dage.
 Historiens pointe er, at du ikke kan eller skal holde fast i noget i dit 
liv, hvor du hele tiden skal svømme mod strømmen og kæmpe dig frem 
for at få skabt selv de mindste resultater. Det er ofte således, at du skal 
give slip og gå ad den mindste modstands vej. Det er her, strømmen i 
floden er til, at du kan flyde med, men hvis du er vant til at være et sted, 
vil du måske være bange for at bevæge dig et nyt sted hen, fordi du ikke 
kender miljøet, omgivelserne, etc. – og dermed ikke ved, hvad dette gør 
ved dig. Omgivelserne vil have en stor indflydelse på, hvordan du folder 
dit potentiale ud.
 Det er nu din tur til at finde ud af, om der er noget i dit liv, du gerne 
vil give slip på. Du kan ikke vokse dig „stor“ og „stærk“ som fisken, hvis 
du ikke har ressourcer og rum til at udvikle dig. Derfor er det vigtigt, 
at du er opmærksom på, hvad du gerne vil give slip på i dit liv. Find et 
stykke papir og lav en liste over alt det, du gerne vil give slip på. Overvej 
meget nøje, hvad der skal med på listen – og hvorfor. Hvis der er noget, 
du gerne vil give slip på, er der naturligvis en grund til dette. Du må 
have en forventning om, at det kan give dig noget bedre. Ofte holder vi 
fast i det, vi kender, netop fordi vi kender det og er trygge ved det, men 
vi ved ikke, om det er det bedste for os.
 Når du har lavet din liste, så tjek lige om der er noget, der alligevel 
ikke skal „slippes fri“ på listen. Så er det nu – ellers ryger det med i 
det, du slipper om et kort øjeblik. Lad dine øjne løbe en sidste gang ned 
over alle eller de få ting, du har skrevet ned – og fold papiret sammen. 
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Du kan nu gøre én af to ting. Enten kan du finde en æske, dåse eller 
pose, hvor du lægger papiret ned i og begraver i jorden som et symbol 
på, at du nu også har begravet alle disse områder af dit liv. Eller du kan 
brænde papiret og lade dine ting på listen forsvinde for altid og aldrig 
mere være en del af dig.
 På kunstfestivalen Burning Man bygger omkring 4o.ooo mennesker 
årligt i en uge i slutningen af august en masse store, flotte og meget 
imponerende kunstprojekter. På festivalens sidste dag begynder ned-
brændingen af alle kunstværkerne. Lørdag aften bliver The Man brændt 
ned. Søndag bliver The Temple of Hope. Og sådan bliver alle projekter 
brændt ned for, at nyt kan opstå af asken som fugl Føniks.

Øvelse 5: Næste trin

Du har nu igennem seks trin arbejdet med seks stens elementer, meto-
der, værktøjer, øvelser, etc. til at skabe dig det liv, du drømmer om. Nu er 
du parat til at tage et nyt skridt ind i fremtiden. Det er ikke sikkert, du 
kan se dit næste skridt særlig tydeligt endnu, men det skal nok vise sig 
for dig. Vær tålmodig og hav tillid. Hvis der er elementer på den vej, du 
allerede har gået og nu står ved enden af, som du har brug for at arbejde 
med igen, kan du altid gå tilbage. Du kan også begynde forfra igen med 
den første sten hjertet, og den anden sten ressourcer, osv. – fordi du hele 
vejen igennem vil se, opleve og erfare noget nyt. Det er en uendelig pro-
ces, der bare fortsætter ind i evigheden. Prøv at overveje, hvad dit næste 
trin kunne være og skriv det ned på et stykke papir, som du bærer i lom-
men et par dage – eller så længe der er energi i sedlens budskab.

Coaching

Gode svar udspringer altid af gode spørgsmål. Nedenfor kan du læse 
flere spørgsmål, der guider dig på vej til at få viden og skabe erkendelse 
om: Hvad får du?

Spørgsmål der guider dig videre:

Hvad er succes for dig? ♦

Hvad er dit største resultat? ♦

Hvad er din vigtigste belønning? ♦

Hvad har du særligt lagt mærke til, da du fik dit resultat? ♦

Hvad vil du huske som det vigtigste i processen og på vejen mod  ♦

dit mål?

32947_bare goer det.indd   195 21-10-2007   17:44:17



h V a d  F å R  d U ?196

Hvor stort er resultatet i forhold til det, du havde forestillet dig? ♦

Hvad vil du tage med dig ind i din næste opgave med at fastsætte  ♦

mål og gå efter det?
Hvad motiverer dig til at skabe resultater? ♦

Hvad får du ud af det? ♦

Inspiration & links

Se filmen Big Fish af Tim Burton, USA (2oo3).
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logbog til egne notater og refleksioner

32947_bare goer det.indd   197 21-10-2007   17:44:17



b e n s P æ n d  t i l  a t  F å  t i n g  t i l  a t  s k e198

3 
Benspænd til at få ting til at ske

„Når forandringens vinde blæser, er der nogle der bygger læhegn, mens 

andre bygger vindmøller“ (gammelt kinesisk ordsprog).

Fra sportens verden arbejder man med benspænd, som er taklinger 
eller modstand på banen, når spillet kører. Disse benspænd er med til at 
udvikle spillet. I designernes verden arbejder man også med benspænd, 
som er kreative udfordringer, der med en skæv vinkel kan udfordre 
designeren til at tænke endnu mere skævt og på dette grundlag skabe 
et nyt design eller en innovation. I folkeskolen arbejder man også med 
benspænd, hvor eleven, der skal udvikle særlige talenter eller evner, får 
særlige forhindringer.
 Benspænd kan få dig op af stolen og give dig helt nye, anderledes og 
måske endda meget mærkelige betragtninger på dit liv, og hvordan du 
lever det. Det handler mange gange om at gøre noget helt andet, noget 
nyt eller ganske mærkeligt, som du aldrig nogensinde har gjort før eller 
tænkt var muligt. Benspænd udfordrer vores autopilot og går ind over 
vores komfort-zone, så vi pludselig må tage stilling til helt nye måder at 
agere på. De vækker dit kreative og ubevidste potentiale – og kan være 
med til at skabe nærvær og tilstedeværelse, så du forholder dig til dit liv. 
Benspænd overrasker os også, og gør hverdagen mere sjov og mindre 
alvorlig. Mange mennesker lever et meget alvorligt liv, hvor der er lidt 
plads til grin, morskab, latter, kejtede forsøg, osv. Det skal vi have meget 
mere af – og særligt, hvis også du har lyst til at skabe dig et liv, du drøm-
mer om og brænder for. Forestil dig, hvad du ville gøre, hvis dronningen 
kom på besøg hos dig. Og hvad ville du gøre lige nu, hvis der blev smidt 
en sæk fyldt med penge ud fra et fly.
 Benspænd kan ofte være ting, du skal gøre, der er ganske uvant for 
dig – og det er måske ligefrem meget svært for dig, fordi det udfordrer 
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hele dit fundament og det, du tror på. Målet er at udvikle dig til at 
kunne tænke helt nyt. Det er en kilde til at skabe dig det liv, du drøm-
mer om og brænder for – og som du måske ikke engang endnu i din 
vildeste fantasi kan forestille dig.
 Benspænd er måske mest blevet kendt fra Lars von Triers film om 
De fem benspænd.13 En lille film danner baggrund for en „drilagtig“ leg, 
som Lars von Trier har inviteret Jørgen Leth til at deltage i. Trier skal 
opstille forhindringer „benspænd“ for Leth, mens denne laver filmen 
igen fem gange. Idéen er, at Leth skal ud til kanten af sig selv og sit 
talent.

Nedenfor præsenterer jeg benspænd til at udvikle de forskellige trin 
på vejen til at skabe dig det liv, du drømmer om og brænder for. Du 
kan naturligvis også udvikle dine egne benspænd, give benspænd til 
din familie, venner, bekendte – og bare sætter udfordringer op på din 
arbejdsplads, i supermarkedet, biografen, svømmehallen, eller hvor du 
har lyst til det.

Benspænd til sten nr. 1: Hjertet

Tænk på en last du har – eller noget du gør, som du ikke bryder 1. 
dig om. Stil dig selv spørgsmålet: „hvorfor har jeg denne last?“.
Begynd hvert møde, besøg og samtale i den næste uge med, at du 2. 
holder 1 minuts pause, hvor du intet siger.
Kør ud til næste nymåneaften og find et helligt sted, hvor du ikke 3. 
tidligere har været, og send dine ønsker til fuldmånen ud i uni-
verset.
Sæt en seddel på din hoveddør, der fortæller, hvad du er optaget 4. 
af i dit liv lige nu – og se, hvad der sker. Du skal skrive mindst 
fem ting, du er optaget af.
Gå ned i din lokale kirke og tænd et lys eller sæt et lys foran kir-5. 
ken – og så et frø i dit hjerte.
Gå ind i en genbrugsbutik, lån noget tøj eller køb noget, som du 6. 
aldrig nogensinde kunne få dig selv til eller forestille dig at skulle 
gå i – og bær det i tre dage.
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Benspænd til sten nr. 2: ressourcerne

Brug én time hver uge i de kommende fire uger på noget, du har 1. 
haft lyst til men aldrig har prøvet før. Skriv et brev om hvad du 
oplever hver time og send det til én, du ikke kender.
Overvej hvilken af dine nulevende slægtninge du ligner mest, og 2. 
send et billede af dig selv til vedkommende og skriv bagpå: „dig 
ligner jeg mest“.
 Find et billede eller fotografi af tre personer, du beundrer i ver-3. 
den, og hæng deres billede op i dit hjem. Overvej hvorfor du 
beundrer dem!
Tænk en ny tanke i dag. En tanke du ikke har tænkt før – og husk 4. 
den.
 Forestil dig, at du har „kloge fødder“ – og tag en time ud af kalen-5. 
deren, hvor du lytter til dine kloge fødder og lader dem føre dig 
derhen, hvor de har lyst til at gå. Forestil dig, at dine fødder er 
dine kloge ressourcer.
 Find én ting, du gerne vil være rigtig dygtig til, men som du 6. 
endnu ikke har udviklet – og find ud af, hvad der skal til for at 
lære det – og hvad det kræver af dig.

Benspænd til sten nr. 3: retningen

Sæt et mål for din næste juleaften – og beslut dig for, at du holder 1. 
den helt anderledes, end du nogensinde har fejret jul tidligere.
Hvis dit liv er bygget op som et medicinhjul – som en cirkulær 2. 
tidslinje – hvor vil du så være på hjulet lige nu – og hvor vil du 
gerne hen herfra?
Beslut dig for at skabe én ting i løbet af den kommende uge, som 3. 
du aldrig nogensinde har skabt før.
Sæt dig et mål om, at du i løbet af de kommende tre måneder 4. 
besøger et sted på jorden, du har lyst til at besøge – og find ud af, 
hvordan du kommer dertil uden at bruge penge.
Besøg 3 forskellige byer og få øje på minimum en ting, et men-5. 
neske eller et tegn, der fortæller dig, hvad meningen og visionen 
med dit liv er.
Sæt spor i verden ved at plante et frø, skrive et læserbrev eller 6. 
oprette en forening. Tænk på, hvilke spor du ønsker at sætte – og 
gør det nu!
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Benspænd til sten nr. 4: Forpligtelsen

Lav et kædebrev, hvor kæden vender tilbage til dig selv.1. 
Vælg en dag ud hvor du siger goddag til mindst seks personer, du 2. 
ikke kender.
 I den kommende uge skal du møde alle de mennesker, du møder, 3. 
med den indstilling der kan rummes i ordene „welcome home“ – 
dvs. velkommen hjem. Uanset hvem du møder, skal du betragte 
vedkommende som en gammel eller fjern slægtning, du byder 
velkommen hjem.
Find din sangbog frem eller køb en, og syng en sang hver dag i 4. 
4o dage.
 Send et brev til 6 personer – og stil dem det samme spørgsmål, 5. 
hvor du spørger ind til et område, du gerne vil have viden om i 
forhold til dig selv.
 Sæt et mål for én dag i din ferie, hvor du laver eller gør noget, du 6. 
normalt aldrig nogensinde kunne finde på at gøre – og forpligt 
dig til at gennemføre det.

Benspænd til sten nr. 5: Vejen

Skriv et brev eller et postkort til tre personer, du ikke kender, og 1. 
få mindst én af dem til at kontakte dig.
Inviter dine naboer i opgangen, på gaden, i blokken, etc. til en 2. 
fest, hvor alle skal tage en ret med. Du skal skrive en invitation, 
som du smider ind af deres brevsprække / i deres postkasse.
 Tag en bog ned fra din bogreol og send den til forfatteren med 3. 
tanker og ord om, hvad denne bog har gjort for dig – og se, hvad 
der sker.
Åbn en dør, du ikke tidligere er gået ind ad – og besøg et sted, 4. 
hvor du ikke tidligere har været.
 Kontakt en gammel ven, bekendt, kollega eller slægtning i udlan-5. 
det, du ikke har talt med eller haft kontakt med i mindst fem år.
 Sæt dig ind i et offentligt transportmiddel og tag kontakt med én 6. 
person, som du fortæller en hemmelighed og et ønske – og hvad 
du gerne vil have til at ske som det største i dit liv.
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Benspænd til sten nr. 6: resultatet

På din næste ferie skal du skrive et postkort til dig selv, som du 1. 
sender hjem til dig selv fra feriestedet.
Drop tre aftaler inden for de kommende syv dage og se, hvilket 2. 
resultat du får ud af det.
Nytårsaften skal du beslutte dig for et nytårsforsæt, du ikke vil 3. 
holde.
Spørg en af dine nærmeste om I skal være engle for hinanden i 4. 
en uge ad gangen. En engel sørger for, at alt det, du gerne vil have 
til at ske, også sker for dig.
Find på seks benspænd til en af dine nærmeste eller en i dit 5. 
netværk, der rummer følgende elementer: (1) de skal være øko-
logiske, (2) de skal kunne genbruges, og (3) de skal have en sam-
fundsmæssig betydning.
Skriv et fremtidsbrev til dig selv, hvor du skriver, hvad der sker i 6. 
løbet af det kommende år. Giv det til en god ven, din bankrådgi-
ver eller postbudet og bed dem om at sende det, så det kommer 
frem til dig et år senere.

Inspiration & links

I Trondheim i Norge findes den gamle katedral Nidarosdomen, som pil-
grimme har besøgt i mere end tusinde år. De har en særlig fin skik, hvor 
du kan skrive et ønske, en bøn eller nogle ord på et lille bønnekort. Du 
lægger dit kort i en lille kurv, og hver dag kl. 18.oo bliver dit og alle de 
andre kort i kurven læst højt for Gud, Jesus og Jomfru Maria.
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4 
sådan får de ting til at ske!

Alle mennesker er nysgerrige sjæle – og vi sluger historier og fortællin-
ger råt som en løve, der lige har nedlagt en antilope på savannen. Vi er 
nysgerrige efter at høre, hvordan andre mennesker gør. Vi vil gerne høre 
deres historier, fordi det inspirerer os i forhold til det, vi selv gør. Det er 
historierne, vi husker, idet vi tænker i billeder og bedre kan huske dem 
end ord, der blot flyder i en lind strøm.

Jeg interviewede seks kendte personer for at præsentere deres historie 
og bud på, hvordan de har fået ting til at ske i deres liv14. Du skal nu 
bl.a. læse historien om bankdirektøren, der fandt ud af, at han ofte 
udsatte det, han syntes var svært. Om balletdanserinden der sørger for 
at nyde rejsen frem mod målet. Om fremtidsforskeren der arbejder med 
paskram – og om skuespilleren, sangeren, filminstruktøren og tv-værten 
der kom til tv, fordi han ikke ville have en studiegæld, da han læste 
dansk på universitetet.
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Jarl Friis-Mikkelsen: skuespiller, sanger, filminstruktør 

og tv-vært.

FaKTa: Jarl FrIIs-MIKKelsen

Født den 1. december 1951 i Århus.

Ugift og har to piger på 2o og 21/2 år.

Uddannet cand. mag. i dansk og engelsk fra Københavns Universitet i 

1978. Samme år blev han tilbudt et redaktørjob på et musikunderhold-

ningsprogram på P3. I 1975 dannede han popgruppen Kester. Debuterede 

i TV som vært i den Københavnske natklub Valencia. I 1984 blev han for 

alvor kendt, da han sammen med Ole Stephensen opfandt begrebet Brød-

rene Øbberbøv. Parret indspillede sig senere som det komiske par Walter og 

Carlo med Folkekomedien Op på fars hat.

Milepæle: Har medvirket i en række film og tv-serier bl.a.: Krummerne – 

så er det jul igen (2oo6), Langt fra Las Vegas (2oo1-2oo3 afsnit 1), Bertram 

og Co. (2oo2), Sunes Familie (1997), Charlot & Charlotte (1996), Krum-

merne 3 – Fars gode idé (1994), Krummerne 2 – Stakkels Krumme (1992), 

Krummerne (1991), Walter og Carlo i Amerika (1989), Kampen om den 

røde ko (1987), Walter og Carlo – Yes det er far (1986), Walter og Carlo – op 

på fars hat (1985).

Man tænker mig!
Det var en nødvendighed, at jeg begyndte at arbejde med radio og tv. 

Men det var jobbet der valgte mig, for jeg var så privilegeret at få tilbudt 

muligheden. Jeg valgte ikke jobbet, men tog det fordi jeg så havde mulig-

heden for at blive fri af studiegæld, mens jeg læste dansk og engelsk på 

universitetet. Derfor kom jeg ind i det eventyr, som DR var for mig den-

gang. Derudover underviste jeg på AOF i svensk og teknisk engelsk.

 Jeg tog heller ikke beslutningen om at læse dansk, for jeg vidste ikke, 

hvad jeg ville. Men jeg kunne godt lide at læse bøger – og så valgte 

bøgerne på en måde mig. Og så havde jeg så også et fint nok gennemsnit 

til at komme ind på Nordisk Filologi, hvor jeg skulle læse svensk, norsk og 

dansk.
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 Selvom begge „valg“ lyder tilfældige er de det næppe; men de har nok 

været ubevidste. Og så ubevidst korrekte.

 På studiet blev jeg optaget af fransk symbolisme, og jeg mener, det var 

Arthur Rimbaud, som lavede om på Decartes’ idé om, at „jeg tænker, ergo 

er jeg“. Tilskyndet af sin tro på, at der er mere mellem hjerne og hjerte, 

omdøbte han det til „man tænker mig“. Man kunne så at sige påvirke det 

man er i kraft af sine bevidste tanker, og lægge en ekstra dimension til, der 

er det som dukker op når man mindst venter det. Mennesket er i besiddelse 

af nogle „anelser“, som, hvis de plejes rigtigt, kan få afgørende betydning 

for ens senere valg. Det handler om at lytte til andet end sin blotte fornuft. 

Det blev en slags rettesnor for alt, hvad jeg har foretaget mig senere.

Hvis man tænker mig, har jeg så ikke noget ansvar for mig selv, kunne 

man spørge? Sådan forholder det sig ikke. Når mine jobs har valgt mig, 

er det selvfølgelig fordi jeg gerne et sted ville dem. Jeg har bare ikke 

været klar over det på det givne tidspunkt. Appetitten er så at sige kom-

met, mens jeg spiste. Men kun fordi, det ubevidst har føltes rigtigt, at tage 

imod jobbet. Og når man har gjort det, er man jo også ansvarlig for ikke 

at skuffe dem, der troede på en, da man fik jobbet tilbudt. I arbejdet med 

at komme videre i mit liv har jeg stolet på mit intuitive valg; og ikke fulgt 

en plan efter at have analyseret mulighederne i jobbet. Jeg har vel været i 

hænderne på noget, der er større end mig selv i disse valgsituationer. Jeg 

var på en måde tilsidesat af min intuition. I vores egoistiske tider i dag er 

jeg overbevist om, at det er meget sundt. De mennesker, der har fået børn, 

har helt sikkert samme fornemmelse. Dit barn forskubber dig fra pladsen 

som verdens navle. Og det er meget udviklende, fordi du ikke lader dig 

forblænde af egen herlighed. Det samme sker når folk bliver religiøse. De 

udvider sig selv på en måde. Jeg er ikke gudstroende, ikke godtroende, 

men jeg er troende. Jeg føler, at man er forpligtet til at tro på noget, der er 

større end en selv – ellers er der ingen drivkraft.

 Jeg har koncentreret mig om „anelser“ – det gamle danske ord, som 

handler om fornemmelser, hvor man lytter til noget, der er større end én 

selv. For eksempel skrev jeg speciale om inspirationsprocessen – ikke fordi 

jeg ikke vidste, hvordan mennesket bliver inspireret, men jeg var nysger-

rig efter at vide, hvordan forskellige folk forklarer det begreb, at „man 

tænker mig“. Jeg har fundet svaret. Fælles for dem alle var, at hvis man 

sidder med et problem og ikke kan komme videre, skal man forlade det 

inden, man bliver sindssyg. Man skal ikke blive siddende og tro, at man 
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kan tænke sig til det. Der er altid nogle kræfter indeni, der arbejder på 

en anden måde. Det er altid lykkedes for mig at overgive mig til en sjette 

sans. Det er dér, man kommer videre. Det er en mental øvelse. Det er en 

god idé at lære at blive rastløs, så har man ikke tid til at vente på, at ana-

lysen bliver færdig – og så er det som om, tingene giver sig selv.

 Maleren Wassily Kandinsky var et moderne menneske, der malede eks-

pressionistisk og meget anderledes for sin tid. Når han blev spurgt, hvad 

der drev ham og hvorfor hans billeder netop så sådan ud, tilskrev han det 

„Den usynlige hånd“. Altså noget uden for ham. Hans inspiration. Hans 

måde at komme videre på. Og det lyder jo meget flyvsk.

 Men i virkeligheden ligger der måske en meget jordbunden metode til 

grund. Når man skal fra A og ikke lige kan komme til B, skal man måske 

tage en omvej over C. Man kan række sin usynlige hånd frem og blaffe sig 

derhen. Man kan forlade den problematiske opgave for en stund og lade 

den løse sig selv. Man kan på denne måde skabe et energifelt, hvor man er 

i stand til at skabe sin egen retning uden, at man ved, hvor det er.

det hele ligger i processen
Min egen drivkraft er som Sisyfos’ fra essayet af Camus. Sisyfos var i 

græsk mytologi en helt og en tidligere konge af Korinth, søn af Aiolos og 

Enarete, og var dømt til for evigt at skulle rulle en sten op ad en bjergside. 

Hver gang han var næsten ved toppen rullede stenen fra ham og endte 

ved bjergets fod. Han måtte så begynde forfra – et sisyfosarbejde; ellers 

ville han dø af kedsomhed. Det hele ligger i processen – at rulle stenen 

op. Som en fisk i en bowle. Fisken har ingen korttidshukommelse og kan 

derfor ikke huske, at den for et kort øjeblik siden var et par svømmetag 

længere tilbage. Derfor kan de holde ud til at svømme i en bowle. Måske 

er man som en guldfisk (og nogle gange en sølvfisk) i en bowle. I sidste 

ende handler det jo om at få lov til at lave det, man allerhelst vil. Dét er 

min drivkraft. Det kan godt være, at jeg skal gå nogle omveje, og når man 

ikke ved, hvad man vil, kommer målet af sig selv. Til tider!

 Mit paradoks er, at jeg både under og efter min uddannelse hele tiden 

er blevet valgt. For eksempel som af DR, der ringede og spurgte, om jeg 

ville lave noget radio for dem. Jeg har siden hen lavet alt lige fra film, 

satire, etc. – uanset, at jeg ikke kunne det. Jeg dygtiggjorde mig, mens 

jeg gjorde det. I dag kan jeg meget til fingerspidserne – men jeg har det 

stadig sådan, at jeg nærmest skal bevise, at jeg kan. For mig selv.
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 Jeg havde en drøm i nat. Det var en drøm, jeg havde drømt tidligere. 

Omstændighederne kunne ændre sig – men kernen i drømmen går igen. 

Jeg blev ringet op af min redaktør Jens Ole, der ikke kunne spille på noget 

instrument. Vi var kommet i finalen til et grand prix, hvor han og jeg 

skulle spille. Men jeg var bange, fordi vi ikke kunne. Vi havde ikke øvet 

det, og jeg tænkte: „Det kan jeg ikke“. Jeg havde bare lyst til at melde fra. 

„Hvad er teksten,“ spurgte jeg ham. „Jeg kan den ikke“. Det var en grund-

angst, der godt kunne vække mig nogle gange om natten. En ængstelse 

som jeg opfattede som en form for opvarmning, fordi nu skulle der ske 

noget. De næste nætter efter sådan en drøm, blev der virkelig skabt noget. 

Jeg kunne så vågne om natten og skrive en masse ned – og det blev nær-

mest som en diktatskrift.

 Jeg har for eksempel skrevet i alt 4o ting ned. Det er korte statements, 

og jeg har stort set ikke rettet et komma i det. Jeg er fascineret af, at de 

meninger og ordsammensætninger, jeg skriver, er anderledes, end hvis jeg 

havde skrevet dem i vågen tilstand. Det kan man selvfølgelig tillægge min 

egen dårligdom, men meningerne er bizarre. Men man kan også vælge 

at tro på at, min intuition formår at indhente og samle stof, som jeg ikke 

ved mine fulde fem selv var i stand til. Jeg bilder mig dog ind at, når du 

begynder at tænke over dine intuitive metoder, bliver de bevidste, og du 

mister dem.

 Jeg begyndte at male for 1o år siden, men jeg kan ikke male. Men som 

humlebien, der heller ikke ved, at den ikke kan flyve, maler jeg til stor 

tilfredshed for mig selv. Og i denne proces oplever jeg endnu hyppigere, at 

lærredet styrer mig – og ikke omvendt. Måske fordi jeg tør give mig hen. 

Jeg malede en sommerfugl til min datter engang, hvor jeg havde skrevet et 

indiansk ordsprog ind: „Spring og tro på, at der vokser vinger ud, mens du 

falder“. Der sker nogle fantastiske atomudladninger, når man giver los.

Tro på din fornemmelse!
Du skal tro på din fornemmelse, og huske at fodre den – ellers får den 

ingen næring, og så holder den ikke. Du skal gøre et stort stykke arbejde 

for at udvikle fornemmelsen – ellers kan du ikke bruge den. Du kan sag-

tens bevare mavefornemmelsen, også selvom du er i et job, der er meget 

konkret.

 Jeg har mest lavet talkshow, hvor jeg er i tæt dialog med mine gæster. 

Og her har jeg erfaret, at jo mere nærværende, jeg er, og jo mere jeg tør 
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smide mine forberedelser og lytte, desto bedre bliver samtalerne. Jeg så at 

sige plukker, hvad der sker i rummet. Jeg overgiver mig selv i mine gæsters 

kemi. Og jeg oplever at vide præcist, hvor mine gæster er mentalt – og 

hvordan jeg får dem i tale. Det bygger også på en stor nysgerrighed samt 

respekt for gæsternes integritet. Og ikke mindst empati. Men empati kan 

læres. Fornemmelsen for andres integritet skal man lytte sig frem til. Jeg 

tager også stilling, og lytter i respekt og for at lære selv. De mennesker, der 

bare lægger armene over kors og siger, at de ikke kan lære mere, lukker 

af. I et talkshow ved jeg altid, hvor jeg er på vej hen – men måden, hvorpå 

gæsterne kommer frem, kender jeg ikke, før det sker. Jeg vil gerne have, 

at de selv fører sig hen til det, hvor jeg har tænkt – og her må jeg stole på 

min fornemmelse. Jo mere intensitet, indsigt, nærvær og fokus man giver 

gæsterne, jo mere får man også igen. Derfor hader jeg også nærige men-

nesker. De skaber mange dårlige ting. Det er ofte bange mennesker, der er 

nærige – og det er også dem, der er mentalt nærige.

Jeg har selv været igennem meget. For eksempel har jeg været chef to-

tre gange, været gift to gange, skilt to gange, mine forældre er døde, jeg 

har fået to børn og meget mere. Og jeg har ikke sparet mig selv for store 

øjeblikke. Jeg føler, jeg har haft kæmpe succes. Og jeg føler jeg har masser 

at give endnu. Summen af de oplevelser har gjort mig til et mere lydhørt 

menneske, og det kan afspejle sig i mine venner. De er en meget broget 

skare. Men det er vigtigt at have venner. For eksempel har jeg venner, der 

siger til mig „sig til mig, hvis jeg bliver så forfærdelig, at jeg ...“. Vi holder 

øje med hinanden. For at komme videre må man konstant bearbejde. Dis-

kutere med sin egen kreds af mennesker og lagre erfaringerne.

 Din intuitions opgave er at hente op fra lageret, når du står i et pro-

blem, der synes uløseligt. Og få det løst for dig.

Få ting til at ske!
Før jeg blev underholdningschef blev jeg sendt til USA af min chef, fordi 

jeg skulle se på nye tv-formater. Jeg var publikum i et show med en ny up-

coming mand ved navn David Letterman, og skulle skrive en rapport om 

mit ophold – og hvad jeg var kommet frem til. Jeg skrev også en rapport, 

men den handlede mere om udsigten fra mit hotelværelse. Jeg fortalte min 

chef, at det var, hvad jeg havde fået ud af turen. Det syntes han var ok, 

men dagen efter havde jeg udviklet et totalt koncept med underholdning 
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og lavede „Sshhh – det er lørdag ...“. Der kom altså bare noget helt andet 

ud af det. Jeg kan godt gå til en Kvium-udstilling eller læse en tekst af 

Storm P. og så blive inspireret til en afhandling om, hvordan man tager 

hånd om flygtninge. Det handler om måden, man loader sig selv på. 

Ligesom de sekunder der går fra du sætter en dvd i afspilleren til den har 

indlæst den og begynder at spille, kan man loade sig selv. Man tager en 

dyb indånding og lader den intuitive inspiration få fat. Også selvom man 

ikke synes, man har tid til at vente.

 Ofte dikterer en opgave sig selv. For eksempel skulle jeg lave en opgave 

for H&M, som bestod af en kæmpe kampagne rettet mod 2o-årige. Jeg er 

noget ældre end målgruppen, kan man vist rolig sige. Men netop idéen 

at sætte en gammelmandshjerne sammen med en ungdomsopgave kan 

der komme noget uventet ud af. H&M filmen kom til at handle om gamle 

danske dyder, dannelse og danskere, men tilsyneladende handlede den 

om, at servicen i H&M skulle have en tak opad. Filmen slog an i målgrup-

pen. Det ville man ikke have formodet. Men igen, måden man kommer fra 

A til B på og måden man løser en opgave på kan godt indeholde et totalt 

overraskende element – et C.

Jeg tror på mirakler. Ikke at alt er muligt med alle mennesker – for eksem-

pel er der mange pragmatiske mennesker, som jeg måske vil have det 

svært ved at få ting til at ske med. Men ja, jeg bilder mig ind, at jeg kan få 

alt til at ske. Skabelsesprocessen er noget, der ligger og ulmer. Jeg lever af 

at udvikle idéer – og jeg er afhængig af det. Det er et suspense, en drug, et 

rush. En fornemmelse for fornemmelsen.

 Jeg har også været rimelig god til at realisere mine drømme. Men man 

skulle være et skarn, hvis ikke fortsat der er drømme, der vil realiseres. 

Der er mange ting, jeg gerne vil udforske, men jeg må også økonomisere 

med den resterende tid, jeg har tilbage i timeglasset. Derfor fravælger jeg 

også nogle ting, som jeg ikke er interesseret i og ikke kan realisere. Jeg 

kan for eksempel ikke nå at bygge Gaudi’s kirke i Barcelona færdig. Det 

vil tage 2oo år – men jeg kan medvirke til, at det sker. Jeg vil gerne skrive 

en tv-serie og lave mere film. Og så ville jeg have ønsket, at jeg kunne 

arbejde med tungmetaller og lave store skulpturer og bidrage til nogle af 

de store opfindelser. Hvis jeg skulle have valgt noget andet, ville jeg gerne 

have været fremtidsforsker eller rejse ud til den planet, som ligner jorden, 

og som det tager 4o år at nå frem til. Men jeg går bare videre som en 

arbejdsmyre.
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 Den kreative proces betyder meget for mig. Vi er på vej ind i et meget 

teknokratisk samfund, hvor den kreative proces, fordi den er så umålelig 

og upragmatisk; hvor skønheden, fordi den er så mangfoldig og abstrakt, 

og hvor æstetikken, fordi den ikke har umiddelbar adressat og målgruppe 

får sværere vilkår. Kontrollant-manien er blevet dagligdag. Og faren for 

at træde ved siden af er større end nogensinde. I sådan en sammenhæng 

er det svært at sælge et synspunkt som mit, at man skal lytte mere til sine 

fornemmelser. Og dog. Samme samfund gør da mere og mere ud af HR 

chefer – eller som de også – lidt skræmmende kaldes – „menneskechefer“. 

Hvad er alternativet? I takt med de top-styrede virksomheder er fornem-

melser ikke ligefrem noget, man down-loader. Det tætteste, vi kommer, er, 

at vi skal spænde vores egen bue og lege med en jægersoldat eller få mud-

der på dilleren. Jeg synes, det er blevet et koldere landskab, hvor fejl ikke 

må forekomme. Men hvis fejl ikke må forekomme, hvor fejl må man da 

tage? Leonard Cohen sagde: „There’s a crack in everything – that’s where 

the light gets in“. Det bliver vigtigt at få facaden til at krakelere meget 

mere. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal smide med brosten. Vi skal 

gøre det på en mere raffineret måde.

at tro på det sikre er det nemmeste
At overlade troen til noget så usikkert som fornemmelser er straks sværere.

En amerikansk forsker undersøgte flere tusinde lægers måde at behandle 

brystkræftramte kvinder på for nylig. Hans konklusion var, at de læger der 

brugte deres intuition, når kvinderne kom op og klagede over symptomer 

i brystet, og sagde: „Jeg tror det er brystkræft“ reddede 4o% flere kvinder 

fra at dø af brystkræft, end de læger der sendte dem rundt i systemet for 

at være sikker i deres sag.
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Født den 16. december 1971 i Vejle.

Gift med Jens Aage og mor til tre drenge, tvillingerne på 1 år og den store 

på 3 år.

Uddannet B.Sc. i biologi på Københavns Universitet (1996) og Kandidat i 

Statskundskab fra Københavns Universitet (2oo1).

Milepæle: Direktør for Future Navigator, og har arbejdet som projektleder 

på Institut for Fremtidsforskning (2oo1-o3) og med internationale virksom-

heder som IKEA, P&G, Novo, Gartner, Unisys.

Medlem af The Global Future Forum, et internationalt netværk af fremtids-

forskere, Strategy Lab (Innovationsrådet), Vallekilderådet, og Etisk Råd.

Hvad får ting til at ske?
Det er et godt spørgsmål, for det handler ikke bare om at få ting til at ske 

– men om at få de rigtige ting til at ske. Vi kan alle få ting til at ske.

 Jeg har aldrig selv vidst, hvad jeg ville. Da jeg var lille, tænkte jeg: „Hvor 

må det være rart at være passioneret og vide, hvad man vil“. For eksempel 

at blive raketforsker og sende en sonde til Mars. De ting, der betød noget 

for mig, var noget helt andet. Jeg kunne godt lide at se tv, læse tegneserier 

og drive den lidt af. Jeg har ikke haft et mål i livet. Og jeg vidste ikke, at 

jeg ville starte en virksomhed. Hvis man ikke ved, hvad man vil, så kan der 

være en værdi i at vide, hvad man ikke vil.

 Min livsfilosofi har altid været: Gør det, du er bedst til. Og her har 

Danske Bank jo ret – problemet er bare, at man som regel ikke ved, hvad 

man er bedst til. Derfor skal du gøre dit bedste i det, du er i. Jeg har prø-

vet meget af. Telefonsælger skal jeg i hvert fald ikke være. Jeg hadede det 

som pesten, men jeg har været restaurationschef, og det fandt jeg ud af, at 

jeg er god til. Jeg sagde til mig selv: Hvad kan jeg inden for dette univers? 

Restaurationsbranchen er som et mikrounivers, hvor du har personale, 

produktion, indkøb, kunder, etc. Her fandt jeg mine ledelsesmæssige åben-

baringer. Og jeg har altid gjort mit bedste.
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 Du må ikke fratage andre evnen til at tænke selv. Hvis de ikke kan 

træffe beslutninger, når de står alene, og du hele tiden siger „det fikser 

jeg“, står du pludselig med både dine egne og andres arbejdsopgaver. Så 

får du godt nok ting til at ske, men det er ikke særligt godt. Jeg vil gerne 

have positive ting til at ske, der skaber værdi. Det handler om dig selv, og 

hvad du får andre til at gøre af positive ting.

 Den røde tråd i det, er at komme hen i det univers, hvor du gør det, du 

har lyst til. „Jeg gider ikke“, skulle mange flere kvinder sige. „Jeg gider ikke 

være perfekt“. „Jeg gider ikke gøre rent“. „Jeg gider ikke gå til aerobic“, osv. 

Når du ved, hvad du ikke gider, kan du skære det fra og koncentrere dig 

om det, du gider. Du ved ikke, hvad det er, du ikke ved. Derfor er det hårdt 

arbejde og en måde at eksperimentere på for at skære det væk, du ikke 

ønsker. Jeg har dyb respekt for mennesker, der laver rutinearbejde, men 

det kan jeg ikke.

 Hvis man gerne vil have ting til at ske, skal man motivere andre til at 

gøre deres bedste. Derfor har vi kun mænd ansat i vores virksomhed, fordi 

de er nemmere at motivere. Tænk bare på hvad det er, der gør, at en mand 

har en god dag. Der er fem-seks ting, der har betydning:

Sex om morgenen.1. 

En nystrøget skjorte.2. 

At kunne sidde på toilettet i fred.3. 

At udrette noget på jobbet, og at konen roser ham for det.4. 

Se en fodboldkamp når han kommer hjem fra arbejde.5. 

Sex om aftenen.6. 

 For kvinder er det mere kompliceret. Du vågner om morgenen og opda-

ger, at du har tabt seks kilo. Så mødes du med veninderne og tager op på 

Hotel Skodsborg i Nordsjælland, hvor I får massage og en wellnesskur. Så 

lander der en privat helikopter, der flyver jer til Paris for at powershoppe, 

hvorefter I tager direkte til Cote D’Azur for at nyde en aftendrink. Og du 

brækker en negl, og så er hele dagen alligevel ødelagt. Der skal meget 

mere til for at gøre kvinder tilfredse.

 Vi kvinder har svært ved at komme ud af starthullerne og udrette noget 

stort. Men når vi så gør det, sker der noget. Kvinder har en tilbøjelighed 

til, at de starter med hønsegården. De stikker mere til hinanden, og skal 

på toilettet sammen, snakke sammen, have kage med osv. Når de kommer 

over det trin, så rykker kvinderne. Mændene kommer godt fra start, men 

på toppen laver de gorillagrotter, hvor de bygger imperier, holder andre 

ude, og går alt for meget op i statussymboler.
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der, hvor vi er nu, det er vores liv!
Vi leder efter mening – den eneste ene, og det gør vi også i jobbet. Hos os 

i Future Navigator er der fem ting, vi styrer efter:

Vi vil have det sjovt. Ikke bare sjovt – men farligt sjovt. Det skal 1. 

ikke være en leverpostej med mange champignoner på. Det er ikke 

fedt.

Vi vil arbejde med spændende projekter med mennesker og virk-2. 

somheder, som vi kan lide.

Vi vil tjene mange penge.3. 

Vi vil have tid til familien og vores venner.4. 

Vi vil gøre verden til et bedre sted at være. Så ja, vi vil have det 5. 

hele.

Hvis vi eller vores medarbejdere har en uge, der fx ikke er o.k., tager vi 

det op med det samme. Vi venter ikke på, at der kommer en god uge. 

Vi ændrer tingene med det samme. Det er der dog mange mennesker, 

der ikke gør. I vores verden kalder vi det „lost in transition“, fordi mange 

mener eller siger, at de er i en overgang. Man siger til sig selv, at dette her 

blot er en fase for på et tidspunkt ændrer det sig. Men det gør det ofte 

ikke. Mange vil gerne have gode ting til at ske, og så tager vi på ferie og 

håber på, at der sker gode ting for os – og glæder os næsten til at komme 

tilbage på jobbet, fordi ferien alligevel ikke gav os det, vi havde håbet på 

– og således tager den ene dag den anden. Disse mennesker skubber livet 

foran sig. Men når man går på pension, så skal den ikke have for lidt. Det 

hele udsættes og så dør de, fordi de keder sig.

 Tag for eksempel en sofa fra en virksomhed som IKEA, som er stadiet 

inden en Ejlertsen Sofa. Indtil vi har denne sofa, køber vi møbler fra IKEA, 

og det må gerne være lidt grimt og lidt kikset – men det er super praktisk. 

Mange venter med at få det, de allerhelst vil have – men der, hvor man 

er nu, er vores liv. Det bliver ikke bedre. Man bliver ikke gladere. Jeg har 

mange veninder, der brokker sig over, at deres mænd ikke opfylder deres 

behov, at de føler sig underprioriterede – men så må de gøre noget ved 

det. Så du kan lige så godt få en masse ud af det og bede om det, du vil 

have, for mænd kan ikke læse tanker. Jeg siger til min mand: „Jeg trænger 

snart til blomster“, og så giver han mig blomster – og vi bliver alle glade. 

Men han er også god til at komme med dem af sig selv.
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Maksimér den gode energi
Hos Future Navigator arbejder vi med principper for at maksimere den 

gode energi og fokuserer på det, der giver god energi. Mange lever ikke i 

virkeligheden men i en drøm. Kvantefysikerne siger og har forsket i, at hvis 

man ved, hvad man vil, arbejder hele universet for, at det skal ske. Alting 

hænger sammen. Derfor er globalisering en god ting. Det understreger 

blot, at alt hænger sammen.

 Som mennesker skal vi op og stå på kanten af glasset. Når folk fx 

mødes om en opgave første gang, står de på kanten af glasset. Efter et 

stykke tid glider de langsomt længere og længere ned i glasset – og til 

sidst lever de i leverpostej, og deres liv bliver dødkedeligt og er ikke læn-

gere vildt og spændende. Vi skal op af kurven.

 Som fremtidsforskere identificerer vi, hvor folk er på vej hen. Er de på 

vej op eller ned af kurven? Nogle gange hjælper vi dem med hurtigt at 

komme ned, så de kommer hurtigt op igen. Nogle gange må man også 

acceptere, at en dag er noget lort. Alle skal gøre tingene ordentligt – og 

ikke blot sætte ting i gang. Man skal også følge dem til dørs. Dette er vig-

tigt. I vores virksomhed taler vi om, hvad der skal stå på vores gravsten. 

På min skal der stå: Her ligger en ordentlig original.

 Jeg ved også godt, at vi siger til hinanden, at vi skal være nærvæ-

rende, at vi skal være i nuet. Men nuet er altså voldsomt overvurderet. 

Vi kan jo alligevel ikke huske en skid af, hvad der foregår i nuet. Det 

er fortiden, du husker. Oplevelserne. Og en oplevelse kan sagtens være 

god, når den er overstået, selvom den var dårlig i nuet. Det gør faktisk 

kun oplevelserne bedre, hvis der har været nogle krige eller kampe. Så 

hvis vi tager noget godt ud af fortiden, hvis vi tvinger os selv til kun at 

huske det, der giver god energi, så øger vi sandsynligheden for, at frem-

tiden også bliver god. Hvis du behandler dine børn som nemme, dyg-

tige, dejlige og kloge børn, så får du nemme, dygtige, dejlige og kloge 

børn. What you see is what you get. Men folk giver for tit og for nemt 

op.

 Jeg vil gerne have gode ting til at ske, og jeg er stolt af at være frem-

tidsforsker, for det er et verdenssyn, der søger at være frisat for alt: reli-

gion, politik, fordomme, ideologi etc. Man står i orkanens øje og får lov 

til at invitere folk ind, hvor de kan slappe af og se på, hvad der bliver 

vigtigt. Vi er gode til at tage ting ud og se på, hvad der bliver vigtigt. 

Det, der bliver vigtigt i fremtiden, er at skabe og tænke originalt. Med 

originalt mener vi tre ting: (1) At vi har sjælen med, (2) at vi står for „det 
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bedste“, og (3) at vi laver paskram. Paskram er evnen til at få folk til at 

sige „ahhh“, når livet går op i en højere enhed.

 Thyra Frank fra plejehjemmet på Frederiksberg gør det. Det er fx tabu, 

at beboerne på hendes plejehjem bliver to til tre år ældre end på andre 

plejehjem. De lever længere, bl.a. fordi de holder flere fester. Folk fralæg-

ger sig ansvaret og bliver nede i glasset og i leverpostejen med de mange 

champignoner på. Men hvorfor er det lige dig, der skal bidrage til livet i 

en leverpostej? På kanten af glasset blæser det og er farligt, mens det nede 

i glasset er hyggeligt og trygt – men der sker altså heller ikke det vilde.

 Hvorfor er det så svært at blive oppe på kanten af glasset? Thyra Frank 

siger selv, at det bare er sund fornuft. Men hvorfor er sund fornuft så 

svært at skabe? Vi er i gang med at undersøge, hvad sund fornuft er. Det 

engelske udtryk er bedre „common sense“, som kan oversættes til „fælles 

fornemmelse“. Og det er faktisk det vi laver i Future Navigator. Vi skaber 

processer for folk, hvor vi kilder dem på maven, løfter dem op i luften, og 

træder dem over tæerne indtil vi kommer frem til den fælles fornemmelse. 

En fornemmelse for, hvad der er det rigtige at gøre, som alle mærker og 

som inspirerer til at gøre tingene anderledes, bedre, mere originalt. Og så 

får man positive ting til at ske. Så skaber man fremtiden, og det er lige 

fantastisk hver gang.

 Vi er alle bange for ikke at blive elsket, men man skal ikke undlade 

at gøre ting, fordi man er bange. Vi skal være der, hvor livet banker – og 

opgive tanken om det perfekte liv. Mit liv er rodet, kaotisk med støvet hæn-

gende i guirlander, og legesager i dynger men det er ikke et problem for 

mig at sætte mig ned i al rodet og lege med mine børn og hygge mig med 

min mand.
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anders dam: ordførende direktør for Jyske Bank.

FaKTa: anders daM

Født den 29. februar 1956.

Ordførende direktør for Jyske Bank.

Uddannet cand. oceon fra Århus Universitet i 1981.

Gift og har to døtre.

Der er ca. 4.1oo medarbejdere i Jyske Bank, 12o afdelinger, 248.ooo aktio-

nærer, og banken har en egenkapital på kr. 9,7 mia. kr. I dag er Jyske Bank 

Danmarks 2. største danskbaserede bank. Jyske Bank blev etableret den 7. 

juli 1967.

Milepæle: I 1995 blev Anders Dam medlem af direktionen og har siden 

den 1. juli 1997 været ordførende direktør for Jyske Bank, da han afløste 

Kaj Steenkjær.

 

Kilden til forandring!
I 199o blev jeg sat i spidsen for en gruppe, der skulle lave langtidsplan-

lægning i Jyske Bank, og hvis sammensætning jeg ikke selv havde valgt. 

Jeg fandt hurtigt ud af, at der var lige så mange meninger, som der var 

mennesker i gruppen. Det var svært at arbejde med – og det brugte jeg 

et år på. På det tidspunkt kom jeg i kontakt med nogle konsulenter, der 

sagde, at de har en metode (den proaktive), som kunne være med til at 

skabe nogle få procents forbedringer hos os. Det lyttede jeg til, fordi jeg 

tænkte, at hvis der var nogen, der som konsulenter kun ville love så lidt, 

så var de troværdige. De talte dengang om coaching, om at være proaktiv, 

osv. – og tilbød mig, at jeg kom med på et kursus for at opleve, hvordan 

det at tænke og agere på deres måde kunne være med til at rykke i en 

organisation. Sidst på kurset skulle jeg udarbejde min egen personlige 

proaktive plan, som jeg skulle præsentere for en af de andre på kurset. 

Han var elektriker fra Brønderslev – og en, jeg aldrig har mødt siden. Da 

han så min plan om, hvad det var, jeg ville nå om to år, sagde han – efter 

kun at have kigget på den i ganske få sekunder: „Hvorfor vil du vente to år 

– hvorfor går du ikke i gang med det samme?“. Jeg fandt ud af, at når der 
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var noget, jeg ikke kunne løse, så skubbede jeg det bare ud i fremtiden, 

frem for at tage hånd om det her og nu. Så hans bemærkning satte skub i 

mig, og jeg gik i gang med at iværksætte min plan med det samme. I løbet 

af et par dage havde jeg allerede præsenteret væsentlige punkter af pla-

nen for direktionen, som bakkede op om den. Jeg fandt ud af, at det, der 

var galt, var, at der ikke var en fælles holdning og værdier i ledergruppen. 

Så alle lederne kom af sted i tre dage under kyndig ledelse af konsulen-

terne – hvor vi først brugte to dage på at diskutere holdninger og værdier 

– og først derefter begyndte vi at tale om konkrete mål.

 Men hvad med de 28oo medarbejdere, som vi havde på det tidspunkt, 

hvordan skulle vi nå dem med vores plan? Mange begår efter min opfat-

telse den fejl, at når de skal have lavet nogle store strategiske ændringer, 

så orienterer ledelsen organisationen blot ved at holde et oplæg overfor 

mellemlederne, som så skal give det videre til de øvrige medarbejdere 

frem for at give medarbejderne det direkte og give dem tid til at forstå 

præcis det samme begrebsapparat, som ledelsen har lært at forstå. Derfor 

besluttede vi os for at prøve i to afdelinger – og valgte Aalborg og Vejle 

ud. Her kom alle igennem den samme tur, som vi havde været. Det var 

en succes, så beslutningen blev, at alle medarbejdere skulle igennem det 

samme forløb.

 Vi brugte et år på det. Så i årene 1991 – 1992 fik vi arbejdet med hold-

ninger, værdier og mål i hele organisationen i ind- og udland. Vi fandt 

desuden ud af, at løsningen på problemet bl.a. lå i decentralisering.

stødte ind i de rette mennesker
Noget af det, der har været afgørende for vores succes er også, at vi er 

stødt ind i de rette mennesker på det rette tidspunkt, som for eksempel da 

en hollænder kontaktede os. Han havde taget billeder af forskellige ban-

kers filialer, heriblandt Jyske Bank – og havde på denne måde sammenlig-

net os med vores konkurrenter. Det var hans budskab, at folk ikke kunne 

se forskellen på os og alle de andre. Han havde en skotøjsæske med, hvor 

han sagde, opskriften lå på differentiering, og på hvordan man gjorde 

bløde værdier hårde. Den ville vi alle gerne se ned i, men han fortalte, at 

det kostede 1 million kroner at kigge i æsken. Vi vendte og drejede det 

og blev i ledergruppen enige om, det var vi villige til at gøre. Han åbnede 

derefter skotøjsæsken. Her var de første tanker til konceptet om at have 

en café i en bank og indførelse af runde borde. Det ville vi gerne prøve, 
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så vi testede det af i to afdelinger – Kolding og Esbjerg. Hvis det virkede 

de to steder, ville det højst sandsynligt også virke i alle de andre filialer. 

Det gjorde det. Vi har efterfølgende brugt 1o år på at ombygge alle vore 

afdelinger efter det koncept.

 Vi involverede også medarbejderne i processen. Men de havde i starten 

svært ved at forstå, hvordan en bank kunne rumme et cafémiljø og mange 

af de andre ting, som vi siden hen har indført. Vi havde – for at fremme 

forståelsen – opstillet en demo i den store hal i Silkeborg i forbindelse med 

en lederkonference uden, at de umiddelbart kunne få øje på det geniale 

i det nye koncept. Men efter de to første etableringer, begyndte de at se 

idéen – og snart valfartede medarbejderne ligefrem til Kolding og Esbjerg 

for at se det i fuld størrelse og i praktisk anvendelse. Først nu var de ved 

at være trygge ved forandringen. Vi har investeret ca. 1 mia. kr. i det kon-

cept, og hele processen blev igangsat i midten af 199o’erne.

Jyske Fup!
I 1999 skulle vi videre. Der var på det tidspunkt en masse snak om ban-

kernes selvstændighed. I Jyske Bank var der få, der tog alvorligt, at også vi 

kunne blive opkøbt af en udenlandsk bank. Det måtte vi gøre noget ved – 

og vores udgangspunkt har i min tid været, at vi skal involvere medarbej-

derne så meget som muligt i, hvad vi foretager os. Det gjorde vi også her. 

Men vi måtte denne gang gribe det lidt anderledes an.

 Vi inviterede alle – på det tidspunkt 29oo – medarbejderne til stormøde 

i Vejle, hvor vi lavede et stunt. Uden for bygningen havde vi hejst danske 

og svenske flag – og samtidig med medarbejdernes ankomst til stedet, 

ankom der også en limousine på svenske nummerplader. En svensker steg 

ud af bilen. Inden for i bygningen var der i salen anbragt et stort podium 

med fire stole og fire navne – to danske og to svenske. Jeg begyndte præ-

sentationen med at sige, at vi havde fået en venlig henvendelse fra en 

svensk bank, der havde vist positiv interesse for at opkøbe og fusionere 

med vores bank. Og så kørte vi fupnummeret i 1o-15 minutter bl.a. med 

afsluttende spørgsmål fra salen, som vi på forhånd havde arrangeret. Til 

sidst spurgte en medarbejder, om det virkelig kunne passe, at Jyske Bank 

skulle i svenske hænder, og opfordrede til, at vi hellere skulle „følge en 

svensker til færgen“. Hans forslag blev modtaget med stormende jubel, og 

„svenskerne gav op“ og forlod salen.

 Vi kaldte det for Jyske Fup, men det virkede – medarbejderne blev virke-

32947_bare goer det.indd   219 21-10-2007   17:44:18



s å d a n  F å R  d e  t i n g  t i l  a t  s k e !220

lig klar over værdien af en selvstændig Jyske Bank. Det gav et kolossalt ryk 

blandt medarbejderne, der blev meget bevidste om vigtigheden af, at Jyske 

Bank forblev selvstændig. Vi har siden fået øget antallet af aktionærer 

med 1oo.ooo op til 248.ooo mennesker, og er i dag den bank i Danmark, 

der har flest aktionærer.

det er aldrig en lige vej til målet
Fra 2oo4 til maj 2oo6 har omkring 2oo af vores medarbejdere nu arbejdet 

på vores nyeste koncept. Vores ledergruppe mødes cirka hvert tredje år 

for at tænke de vilde tanker, der er med til at lægge sporene for det hele. 

Dette får vi kogt ned til 3-4 nøglesætninger. Denne gang omhandlede 

det en ny måde at kommunikere på, anderledes produkter, indretning og 

adfærd. Vi ville gerne gøre produkterne fysiske, idet bankprodukter jo nor-

malt er uhåndgribelige. Derfor har vi også lavet æsker til vores produkter 

med stregkoder på, og folk kan tage dem med hjem og arbejde med dem 

derhjemme via deres netbank. Vi vil i det hele taget gerne gøre noget, der 

er anderledes og uhøjtideligt. Tag nu vores produkt „Jyske flytte sammen“, 

der ligger i en æske med forskellige brochurer med idéer til fx indflytter-

festen, og en værdikupon, som kan indløses i Jyske Bank, hvor du får et 

eksemplar af Bo Bedre som inspiration til boligen. Du får også et spil, hvor 

du kan tjekke, om det er den rette, du er på vej til at flytte sammen med.

 Vi har gjort vilde ting, men vi føler også, at vi har råd til at tage fejl, 

hvis det skulle ske. Men du gør ikke noget alene. Det er fællesskabet, der 

løfter os fremad. Men du kan kun få medarbejderne med, hvis de synes 

om det. I Jyske Bank er det den prøvede erfaring, der hersker. Hvis vi ikke 

prøver, så ved vi ikke noget – og vi får ikke denne viden uden at prøve. Det 

handler ikke om at få medarbejderne til at gå i takt – men om at få dem 

til at gå i den samme og rigtige retning.
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rose gad: solodanser på det Kgl. Teater.

FaKTa: rose gad

Født den 2o. september 1968 i Charlottenlund. 

Solodanser på Det Kgl. Teater i København, Danmark.

26.7.1997 gift med Holger Torkild Foss. Mor til to drenge og en pige født i 

2oo2, 2oo4, 2oo7.

Blev optaget som niårig i 1978 på Det Kgl. Teaters balletskole, og er den 

ældste af den generation af ballerinaer ved Det Kgl. Teater. Hun blev som 

den første kvinde i ni år udnævnt til solodanserinde i 1991.

Min vej ind i balletten
Jeg startede med at danse ballet, da jeg var 9 år. Der var en veninde i 

klassen, som gik til ballet – og det ville jeg også gerne prøve. Jeg havde 

tidligere gået til jazzballet. Flere på holdet blev opfordret til at gå til opta-

gelsesprøve på teateret. Min mor spurgte, om jeg havde lyst. Det havde jeg, 

selvom jeg ikke anede, hvad det var. Det var ikke noget, jeg selv planlagde. 

Det var lidt af en tilfældighed, at det foldede sig således ud. Og det stod 

nok lidt i modsætning til dem af mine kolleger i dag, der fortæller, at de 

havde plaget deres forældre om at komme på balletskole. Det havde jeg 

aldrig gjort. Men jeg kom ind, og blev mere og mere en del af livet der. 

I folkeskolen fungerede jeg ikke så godt, men det kom jeg til på ballet-

skolen. Man får også et specielt sammenhold på en eliteskole, fordi man 

tilbringer meget tid sammen – og kun er ganske få i klasserne. Det ender 

med, at teateret bliver ens familie.

 Det at danse bliver en livsstil, hvor man er danser hele tiden, også 

selvom det er søndag. Her syr man fx sine tåspidssko, forbereder sig 

mentalt, osv. Der er et amerikansk udtryk inden for balletverdenen: „Bon 

Head“. Det er en balletpige med knold på hovedet, og hun går 1oo% op 

i det. Jeg har dyrket dette liv, og det har været fantastisk. Jeg har aldrig 

været mest tiltrukket af „nyskabelse“, men synes, det er lige så udfordrende 

at arbejde med koreografi, der allerede findes. Det er sjovt at se en ballet, 

der er fantastisk god og så skulle lære trinene, danse den og se, hvad man 

selv kan få ud af den. Det er som at tage på en rejse. Som danser har det 
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meget stor betydning med hvilke trin man får lov til at udtrykke sig på 

scenen – men også hvem man får lov til at arbejde sammen med. Jeg har 

haft mange dygtige og inspirerende instruktører og mange spændende 

partnere. Mest sjovt har det været at danse balletter af den russisk-ameri-

kanske koreograf George Balanchine. Hans trinsprog og musikalitet er så 

fantastisk. Han har skabt min yndlingsballet Serenade. Han valgte altid 

fantastisk musik til sin koreografi, og hans balletter er i dag klassikere. 

Han var stifteren af New York City Ballet.

arbejder målrettet efter min drøm!
Hvis jeg har en drøm om noget, så arbejder jeg målrettet hen imod det. 

Men jeg skal have trangen og lysten til, at det skal ske. Der er ofte noget, 

jeg gerne har ønsket skulle ske – men det er en lang rejse, som består af 

en masse små delmål. Man skal helst være glad på sin rejse hen imod sit 

mål, så hvis målet ikke bliver indfriet, har man alligevel haft det godt på 

rejsen. Inden for min verden er arbejdsprocesser meget givtige. Resultatet 

for mig har ofte været processen, måske fordi jeg også har haft mulighed 

for det. Mit erhverv handler ikke om at vinde. Det er de gode oplevelser 

ved at danse, der tæller. Derfor er det også luksus, at man kan boltre sig i 

kunstens verden.

 Hvis man gerne vil have noget til at ske, skal man også tro på det, man 

gør. Troen og håbet har også meget at sige. Man skal tro på, at det kan 

ske. Det er også meget vigtigt, at andre tror på én. Men hvis de ikke gør, er 

det selvfølgelig ikke ensbetydende med, at det ikke sker – så skal man tro 

endnu mere på sin intuition. Jeg arbejder ud fra intuitionen. Den ændrer 

sig med årene, fordi jeg har så megen erfaring. Igennem alle årene har jeg 

gået efter et mål eller delmål som fx at komme tilbage i form. Så planlæg-

ger jeg, hvordan jeg vil gøre det. Det kan være at alliere mig med en god 

træner, dyrke pilates, svømme, have en ernæringsvejleder tilknyttet, osv. 

Jeg forsøger at optimere chancerne for, at det skal lykkes. Jeg tager det 

meget alvorligt. Sådan har jeg det dog ikke med alle ting. Jeg har fx en 

sofa, jeg gerne vil ombetrække, men det bliver aldrig til noget.

 Jeg er vildt stædig. Det var en kæmpe byrde, da jeg var barn – men jeg 

har formået at bruge det i min karriere. Nu er jeg ikke så stædig mere. 

Mine kanter er blevet slebet af i livet.

 Jeg tror, mennesker har forskellige ressourcer. Hvis man kan udnytte 

sine særegenskaber til noget positivt, så er man nået langt. Mine sær-
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egenskaber er, at jeg er meget musikalsk og har smukke fødder – og også 

meget ihærdig, når jeg vil noget. Så bliver jeg praktisk og planlægger det.

Kyllingen kom ud af ægget
I 1991 dansede jeg „Giselle“, som er en klassisk russisk ballet. Dengang 

var jeg endnu ikke solodanser. Jeg fik godt nok tildelt denne rolle, men 

det var lidt ligesom, at man ikke var helt sikker på, om jeg nu også kunne 

danse den – og hvordan det ville gå. Jeg skulle danse den lige efter ferien 

og havde allerede øvet den med vores instruktør, men han kunne ikke 

øve i ferien og tog til Spanien for at holde fri. Min dansepartner og jeg 

kunne også have holdt ferie, men vi besluttede i stedet at tage til USA for 

at arbejde med en træner derovre, som vi havde lært at kende på teateret 

i Danmark. Vi kunne allerede partierne på forhånd, men han fintunede 

dem med os. Da vi så skulle danse herhjemme, var alle overraskede over 

os – og vores indgang til rollerne. Man kunne se, at vi havde arbejdet. Jeg 

husker det så tydeligt – og jeg nød virkelig at lave den forestilling. Det 

førte så også til flere roller – og det har sikkert også haft en betydning for, 

at jeg umiddelbart efter blev udnævnt til solodanser. Det var også der, jeg 

følte, at jeg tog et stort skridt – og der hvor mit selvværd voksede fra kyl-

lingen, der kom ud af ægget.

 Rigtig mange af os rejste i de år ud for at få inspiration, træne med de 

andre kompagnier og for at opleve, hvordan det var i andre lande. Det 

giver en horisontudvidelse – og så er det også skægt at lære udenlandske 

dansere at kende.

Come rain – come shine!
Der er nogen, der siger, at med mig er der ikke nogen nem vej. Jeg hop-

per ikke over, hvor gærdet er lavest. Tingene skal gennemarbejdes. Jeg er 

meget ambitiøs og vil kunne sige, at jeg har gjort, hvad jeg kunne. Min 

største udfordring har været kontinuiteten i mit arbejde og fx at blive ved 

med at komme igen efter skader – men også at komme igen efter mine 

fødsler. Det er hårdt at hive sig selv op ved hårene de dage, man ikke 

gider. Der støtter jeg mig til andre, fordi jeg hurtigt kan overtales til at 

drikke kaffe i stedet for at træne. Jeg har en god sparringspartner i en 

kollega og veninde, så jeg forpligter mig ved at lave aftaler med hende. 

Her sætter jeg mig selv stævne og aftaler, at vi mødes og fx ikke bare 

32947_bare goer det.indd   223 21-10-2007   17:44:19



s å d a n  F å R  d e  t i n g  t i l  a t  s k e !224

ringer sammen, fordi det så er for nemt at melde fra. Det er også noget, 

jeg gør generelt – forpligter mig selv i forhold til andre, fordi det er svæ-

rere at droppe en aftale med en anden end sig selv. Jeg er passioneret 

omkring ballet. Det har været mit liv 1oo%. Nu har jeg mand og børn, og 

det optager mig nu fuldstændig. Som balletdanser bliver man pensioneret 

som 4o-årig. Det betyder, at jeg har ca. halvanden sæson tilbage at danse 

i. Da jeg var ganske ung, havde jeg masser af idéer til, hvad jeg skulle, 

når jeg var færdig med at danse. Men i dag ved jeg det ikke. Jeg er dog 

fortrøstningsfuld, for når viljen, lysten og overskuddet er der, så mærker 

jeg nok hvad jeg kunne tænke mig. Jeg har aldrig stået ved denne skillevej 

før i mit liv, og det vil jeg faktisk gerne prøve med alt hvad det indebærer. 

Ingen pakkeløsning til mig efter 31 år i den samme karriere.

 Mit råd til andre er, at man skal følge sit hjerte. Hvis der er noget, man 

brænder for, skal man gå helhjertet efter det. Og der, hvor man brænder, 

er der, hvor man har mest krudt, styrke, gå-på-mod og glæde. Hvis det 

lykkes at nå ens mål, er det fantastisk – hvis ikke, så kan man i hvert fald 

sige, at man har prøvet. Man lærer også af sine fejl. Nogen siger, at man 

lærer mest i modgang. Min karriere har ikke gjort mig til en rig kvinde, 

men det har heller ikke været det, jeg er gået efter.
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Christian stadil: Virksomhedsejer bl.a. af Hummel.

FaKTa: CHrIsTIan sTadIl

Født i 1971 i Gentofte.

Ejer af Hummel og involveret på ejersiden i forskellige andre virksomheder 

bl.a. inden for fødevareindustrien, ejendomme og rederidrift. Sidder i for-

skellige bestyrelser og arbejder med rådgivning inden for branding samt 

holder foredrag om branding, ledelse og selvudvikling. Desuden sidder han 

og har siddet i diverse tænketanke.

Christian Stadil er i gang med en bog om Company Karma sammen med 

ledelsesprofessor Steen Hildebrandt.

 

giv slip på dig selv!
Hvordan ting sker, mener jeg, at man som udgangspunkt kan opdele i to 

overordnede retninger. Den første retning er dagligdags ting, som meget 

handler om, hvordan man møder mennesker på sin vej, mens den anden 

er de afgørende områder i livet, hvor det virkelig ændrer noget. Det kan 

være to forskellige retninger, men det behøver det ikke at være. Har du 

1ooo mennesker, er der 1ooo veje.

 For mig har det noget at gøre med at give slip. Det er den måde, jeg 

får tingene til at ske i mit liv. Det handler om at give slip på visheden om 

selvet og selvbevidstheden, og det gælder på alle planer både i forhold til 

ens medarbejdere, ens kærlighedsforhold og de mennesker, begivenheder 

og valgmuligheder, man i det hele taget møder på sin vej. Det er først, når 

vi slipper visheden om selvet, at vi rigtigt finder ud af, hvem vi er, som en 

del af forudsætningen for, at vi flytter os. Det, der adskiller os fra os selv, 

er selvbevidstheden. Vores selvbevidsthed er bundet op om vores indre 

stemme. Den binder os til bevidstheden i modsætning til underbevidsthe-

den eller det kollektive ubevidste. Når vi binder energien op omkring selvet 

dvs. vores selvbevidsthed, lukker vi via vores indre dialog porten mellem 

bevidstheden og underbevidstheden eller det ubevidste.

 Der er forskel på, hvordan bevidstheden og underbevidstheden arbej-

der, og dermed hvilke muligheder der er med dem. Bevidstheden har en 

så at sige meget lav båndbredde, mens underbevidstheden har en meget 
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høj båndbredde. Det betyder, at det kan medføre, at vi ikke kan „lagre“ så 

mange informationer i vores bevidsthed, mens vores underbevidsthed har 

en kolossal kapacitet. Det er netop i vores underbevidsthed, at vi lagrer 

alle vores erfaringer, oplevelser, etc. Det betyder også, at tilstedeværelsen 

af den indre dialog gør, at vi lukker porten til vores optimale kompetencer, 

fordi det er her vores største potentialer ligger gemt.

 Forestil dig, at du til en middag møder en potentiel kæreste. Selvom du 

har meget lidt information til rådighed, vil du alligevel i løbet af meget 

kort tid kunne finde ud af, om denne person er noget for dig eller ej. 

Sådan oplevede jeg det selv, da jeg mødte min kæreste. Underbevidsthe-

den har kun brug for meget lidt information for at kunne vurdere, hvorvidt 

denne person er rigtig for dig eller ej. Det hele billede rekonstrueres eller 

konstrueres ud fra tidligere erfaringer, mennesker man har mødt, fejltagel-

ser man har gjort, osv. Beslutninger træffes derfor meget hurtigt. Kunsten 

består igen i at mærke efter, hvad der er rigtigt i den pågældende situa-

tion – og dette gøres bedst, hvis der skrues ned for tankemylderet.

 Når jeg ser mig, så ser jeg mig – og har så svært ved at se dig. Det er 

først, når jeg slipper mig, at jeg kan mærke dig og tune mig ind på dig – 

ellers er energien bundet i rationaler og indre dialog.

 Hvis du vil udfolde dit potentiale, kræver det, at du ikke har angst. Når 

vi er angste, er vi rigide. Forestil dig et bræt på gulvet, som du skal gå 

over. Det tør du godt. Men hvis det samme bræt ligger mellem to huse, 

så vakler du. Vi skal ture slippe angsten og give os selv hen til noget, der 

er større end os selv. Det, der er større end dig selv, kan være hvad som 

helst, fx Gud. Det samme gælder i øvrigt i forhold til ens medarbejdere. 

Angste medarbejdere kan også komme til at vakle. Man skal sørge for, at 

ens medarbejdere bliver trygge, så de kan få frigjort energi. Det er god 

company karma.

 Hvorfor bliver folk som udgangspunkt mere lykkelige og får mere ro, 

når de får børn? Det gør de blandt andet fordi, det tager toppen af egoet. 

Det er det samme, der sker, når folk finder Gud. De finder noget, der er 

større end dem selv. Man går så at sige fra small-mind til big-mind.

 Din umiddelbare intuition er den stærkeste. Sådan er det også i for-

hold til en virksomhed, og når du skal finde ud af, hvad der er rigtigt for 

en virksomhed. Så er det vigtigt at kunne få tunet sig ind på de usagte, 

følelsesmæssige strømme, der løber i enhver virksomhed. Meget af dette 

hænger også sammen med, at jeg ikke tror, vi har lært at bruge vores 

sprog. Jeg har en zen-mester, der siger, at sproget er blevet os givet, så vi 
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kan kommunikere med hinanden – ikke så vi kan kommunikere med os 

selv. Når først du får ord på tankerne, er tanken død så at sige.

 Company Karma handler bl.a. om, at verden er blevet mindre – og det 

gør så, at vi som organisation må blive bedre til lytte til vores medarbej-

dere for at skabe flow i organisationen og dermed at kunne tune os ind 

på de usagte følelsesmæssige strømninger i organisationen og også turde 

lytte til vores kunder. De nye arbejdstagergenerationer søger efter værdier 

og mening nye steder i og med, at virksomheden ikke længere er i natio-

nalstaten.

 De historier, vi fortæller os selv – det gælder både som virksomhed og 

person – fortælles ofte på et ubevidst plan – og dette er ofte historier, 

der begrænser os i det, vi gerne vil. Du kan fx som privatperson fortælle 

dig selv, at du er tyk, tynd, høj, gammel, lav, etc. – eller man kan som 

organisation fortælle sig selv, at vi er de store på markedet og derfor 

må vi ikke – eller vi er de små på markedet og derfor kan vi ikke. Du 

skal skifte de begrænsende historier ud med historier, der bekræfter din 

virksomheds vision eller drøm eller en historie, der som privatperson 

bekræfter og underbygger din livsmission eller den retning, du gerne vil 

bevæge dig i.

Passion og flow
Hvis du ikke er passioneret i forhold til dine venner, partner, job, etc., bli-

ver du aldrig rigtig god. Passion muliggør, at du glemmer dig selv, fordi du 

bliver opslugt af dit forhold, dit arbejde, dine venner, etc. Du kan mærke 

passionen og flowet, når du går op i noget, og hvor du netop glemmer dig 

selv, når du har en stor såkaldt autotel oplevelse. Når vi glemmer os selv, 

møder vi først reelt os selv. Blandt andet den taoistiske og buddhistiske 

filosofi siger, at det er i det store ingenting, at vi rigtig er. Dette hænger 

igen sammen med begrebet synchronicitet eller det, som Jung kaldte „det 

forunderlige tilfælde“. Noget som jeg ikke helt selv er afklaret om, hvordan 

virker – men det gør det.

ens tanker materialiserer sig!
Som med de fleste af disse ting, behøver det ikke være noget mystisk eller 

esoterisk, der ligger bag. Ting behøver ikke være mystiske for at være 

fantastiske. I tilfældet synchronicitet kan det være, at det virker for, man 
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er mere opmærksom, tænker mere i sammenhæng eller bruger sin under-

bevidsthed.

 Jeg har med tiden fundet ud af, at hvis man positionerer sig på en 

bestemt måde; hvis man tænker på og ser givne ting ske – eller ser dem 

som allerede være sket, så sker det meget, meget tit, at denne tanke eller 

dette syn bliver til virkelighed. Det kan være alt fra at tænke på en person, 

man ikke har set i lang tid, hvorefter vedkommende ringer eller skriver 

til at en given forretningsmæssig situation ender, som man har „set“ den 

ende. Igen uden helt at vide hvorfor eller hvordan det virker, så er jeg 

begyndt at få så meget respekt for dette redskab eller værktøj, at jeg tæn-

ker en ekstra gang efter, hvilke tanker eller ønsker jeg lader rodfæste sig 

som med de fleste andre ting.

 Jeg kan mærke en mening med tingene – en form for forbundethed. Og 

jeg har lært mig selv i højere grad at positionere mig i forhold til det. Det 

vil sige, at jeg forsøger at tune mig ind på det, ser muligheder og slipper 

mig selv en smule.
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anna Mejlhede: sognepræst ved sct. andreas Kirke og 

Vor Frue Kirke.

FaKTa: anna MeJlHede

Født den 7. december 1968 i Glostrup.

Sognepræst, virksomhedskonsulent og forfatter.

Uddannet teolog fra Københavns Universitet 1995.

Har en datter, Rebekka på otte år.

Anna Mejlhede har bl.a. undervist på Vestjyllands Højskole, været sogne-

præst i Sædder sogn v. Køge 1996-2oo2, samt undervist på universitetet 

på Grønland i Nytestamentlig teologi. Fra 2oo2 – 2oo5 arbejdede hun som 

projektleder for AS/3 og har bl.a. undervist i Danmark og Norge omkring 

forandringer og vores reaktioner på dem.

Milepæle: Min datter, at få „hul igennem“ til erhvervslivet med min bag-

grund som teolog og præst, at være sognepræst her i København K, mine 

indtil videre to bøger.

erkend at du kun er menneske!
Jeg bryder mig egentlig ikke om de der selvhjælpsbøger, fordi mit livssyn 

er et andet. Som menneske må du erkende, at du kun er menneske. Du 

er ikke Gud. Det løfter en masse skyld af dine skuldre, men vi har fortsat 

vores ansvar. Da jeg var barn havde jeg stor interesse for det kirkelige. 

Præstens kone var organist i kirken – og hun var helt fantastisk til at for-

tælle historier. Jeg blev optaget af det mystiske og det religiøse. Det med 

at tro, at der var noget større. Som templet i Delphi: Erkend at du kun er 

menneske.

alting udspringer fra hjertet
Jeg har drømt rigtig meget i mit liv. Siden jeg var barn, har jeg drømt, at 

jeg ville skrive – og jeg har drømt om at blive præst, gerne i centrum af 

København. Min filosofi er, at alting udspringer fra hjertet. Hjertet står for 

engagement, intensitet, nærvær og energi. Det er pulsen, og vi kan ikke 
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leve uden pulsen. Det er det eneste sted, der virkelig sker noget. Når man 

skriver noget, holder en prædiken, etc., skal man nå derind, hvor man 

bevæger. Der hvor man bliver iltet, og der hvor livet udspringer. Hjertet 

er som rødderne på et træ. Man kan hente meget fra lignelser som fx 

lignelsen om to mænd, der bygger hvert sit hus. Den ene bygger det på en 

sandgrund, mens den anden bygger huset ind i klippen. Næste gang der 

er en storm, vælter huset bygget på sandgrunden til jorden, mens huset i 

klippen bliver stående lige meget hvilke påvirkninger, der kommer udefra. 

Sådan er det med hjertet. Fundamentet er Gud – og at man skal bevare 

troen på det guddommelige.

 Jeg handler efter mine drømme og det, jeg brænder for. Men der er 

nogle ting, man ikke kan arbejde målrettet på. Jeg har bl.a. skrevet bogen 

„Kys dit kaos“, som er et festskrift for alt det, du ikke kan planlægge som 

fx kreativitet, idéer, rod, osv. Det viser livet i sin grundsubstans. Det dybere 

rod i livet kommer du aldrig til livs alligevel – det er kommet for at blive, 

og måske er det det, der er livet?

 Når jeg vælger noget, vælger jeg det, fordi jeg brænder for det. Når jeg 

fravælger noget, er det fordi, jeg kan mærke, at jeg ikke brænder for det. 

Intuitionen afgør, om jeg vælger noget. Og jeg har aldrig valgt ud fra, 

hvad der kunne betale sig. Jeg har aldrig sagt, at jeg om 5 år vil gøre det 

og det. Jeg har aldrig valgt efter ydre omstændigheder. Det tænker jeg hel-

ler ikke, når jeg indgår i relationer med andre. Derfor bryder jeg mig hel-

ler ikke om dating på nettet, fordi jeg ikke mener, at man kan planlægge 

en drømmekæreste. Drømmekæresten er jo netop en, man drømmer om, 

og forestiller sig – det er jo ikke en planlægningskæreste.

 Man ved ikke, hvad noget er før, man er igennem det. Jeg har pejlet 

efter de ting, jeg brændte for at lave – og som jeg kunne mærke, jeg skulle. 

Der er mennesker, der godt kan bide tænderne sammen og være i noget, 

hvor de ikke brænder eller er glade. Men jeg ville dø af det. Jeg forstår 

ikke, hvordan mennesker kan sige „Ja, jeg har et job, jeg hader – men det 

betaler mit hus“. Når dit engagement er væk, går der jo alligevel ikke ret 

langt tid før, andre mærker det.

 Når jeg skal føre ting ud i livet, er det først og fremmest mit engage-

ment, der kan flytte noget. Jeg skal brænde for det. Jeg arbejder ekstremt 

meget ud fra idéerne, og de kommer i en lind strøm. Inspirationen skal 

være der – og det er vigtigt at have nogen at sparre med. Jeg kan ikke 

gøre det alene. Da jeg fx foreslog, at vi holdt fredagssaloner i min bolig, 

så krævede det, at nogen ville støtte op omkring det. Jeg finder foredrags-
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holdere, naboerne låner champagneglas ud, og sådan får vi tingene til at 

lykkes. Det vidunderlige opstår, når man bringer nogle ting i spil sammen. 

Ting man sætter i gang, bliver først rigtig virkelige, når de bliver set på af 

andre. Som når man skriver en bog. Bogen lever først, når den bliver læst 

af mennesker, man ikke kender.

Min hovedinteresse er gud og mennesker
Når jeg skal træffe beslutninger, gør jeg det lidt i etaper. Jeg er blevet 

bedre til at lade en beslutning ligge natten over. Det er på mange måder 

langt lettere for mig at træffe de store beslutninger end de banale små 

som fx, hvilke sko jeg skal købe, hvilke cafeer jeg skal gå på, osv.

 Når jeg skal træffe store beslutninger be’r jeg om Guddommelig vejled-

ning, ja jeg træffer vel egentlig aldrig en vigtig beslutning uden at bede 

først.

 Når man gerne vil føre ting ud i livet, er det vigtigt, at man virkelig 

vil det. At det ikke er ens mor, samfundet, en kæreste, etc., der bestem-

mer. Man skal også kunne det, man vil. Det nytter fx ikke noget, hvis man 

gerne vil spille et musikstykke og ikke kan noderne. Så må man først lære 

noderne, før man kan sætte sig ned og spille.

 Kærlighed og tro betyder noget for mig i mit liv. Troen er selve funda-

mentet i mit liv – også når jeg tvivler og er ved at gå i sort. Så er det også 

troen, jeg tyer til – for der er ikke noget alternativ til troen. Min hovedinte-

resse er Gud og mennesker!

 Jeg fejrer også mine succeser og har altid en flaske champagne i køle-

skabet. Jeg synes, vi fejrer for lidt i Danmark, for vi skal også huske at fejre 

de små ting.

 Jeg fejrer fx, når en handling i kirken bliver et tilløbsstykke, og når jeg 

er færdig med et manuskript. Det at fejre er vigtig for ens fornemmelse af, 

at man har en plads at udfylde her på jorden. Det er en stor del af vores 

identitetsfølelse, at vi føler, at der er en idé med, at vi er her. Det er vigtigt 

at vide, at jeg også betyder noget for andre. Når folk mister bevidstheden 

om, at de betyder noget, påvirker det deres livssyn negativt. Alle har tvivlet 

på, om de nu kan det ene eller det andet – og har været bange for at blive 

taget i, at man i virkeligheden kun er fem år. Det er den samme angst, lyst 

til at give, glæde, etc., vi alle har. Men det er klart, at jo flere succeser man 

får, jo mere tror man også på, at ting kan lade sig gøre. Min drivkraft er, 

at jeg hele tiden sørger for, at der er noget i sigte – ellers må jeg prøve at 
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sørge for, at der er noget i sigte. Det er en gulerod, der holder opdriften 

i gang. Som paragliders – hvor det er opdriften, der gør, at de kan flyve. 

Har du fx prøvet at drømme, at du flyver? Når du kommer i tanke om, at 

du ikke kan, så falder du ned. Det er så vigtigt, at man overbeviser sig selv 

om, at man kan, eller at man kan lære det.

 Det gør mig rigtig glad, når jeg kan mærke, at jeg har givet nogen 

noget, de havde behov for – og når de så vender tilbage og fortæller, at 

det har betydet meget for dem. Det kan også være en dag, hvor jeg selv 

er lav i energi og ikke har ret meget overskud, og alligevel går ud i verden 

og så mærker, at jeg alligevel har noget at give – og at andre kan føle sig 

fyldt op.
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efterskrift
Det, du læser nu, er en hemmelighed til den opmærksomme læser. Det 
er en hemmelighed til dig, der er blevet så grebet af bogen, at du også 
læser de sidste næsten blanke sider, fordi du blot lige skulle sikre dig, at 
bogen er slut. Der er intet, der slutter, fordi det hele først begynder, når 
det slutter. Det er lige nu, det hele sker.
 Forestil dig, at verden var fyldt med gaver, som vi kunne give til hin-
anden. Forestil dig en verden i overflod, hvor der altid var nok. Forestil 
dig, at du ved at købe denne bog sætter gang i en proces, der ændrer dit 
liv for altid. Forestil dig, at der er en hemmelighed, der åbner sig for dig 
– som en muslingeskal åbner sig for at afsløre havets mysterium. Livet 
handler om, hvad du kan give og ikke hvad du kan få. Livet åbner sig 
som en muslingeskal, når du har fokus på, hvad du kan give andre – og 
ikke, hvad du kan få af dem. Det kommer helt af sig selv. Jeg vil gerne 
give dig en gave. Det er en gave, der også åbner sig for dig – og det er en 
hemmelighed. Det eneste, du skal gøre er, at sende en frankeret kuvert 
(frankeret med kr. 6,-) med dit navn og din adresse udenpå til følgende 
adresse: M. Stecher, Tinghøjvej 58, Hesselballe, 853o Hjortshøj.
 Klik dig ind på bogens hjemmeside: www.baregørdet.dk, hvor du 
skriver dine tanker, overvejelser og refleksioner ind for at være med til 
at give og få viden fra andre, der også er interesseret i at blive klogere på 
sig selv og hinanden. Min opfordring lyder derfor på, at du som læser 
benytter dig af logbogen på hjemmesiden – og skriver dine input ind.

„Luk dine hænder forsigtigt omkring noget, du ikke ved, om du skal tro 
på eller ej, og hvis det er der, vil mørket lade det afsløre sig selv. Ligesom 
ildfluer behøver fuldstændig mørke for at blive synlige“.15 Således er det 
også med livet. Livets sande karakter vil altid vise sig til sidst. Det vil du 
også.
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aebtchtdeefragenihjekmlmrmenloipgqdbresskuevdxtuyizlædøiågaldbe-
crdafyrghyisjtkstlimlnaottpsqkrasbttunvoxgyezitæhøeålaltvcidldftsha-
tiojrktlmmøntdooppqpråsfstturvaxndzeåæøvåetabkcjdulifngohnidjf-
kolrmnirpqgtrhsatlusvxetynzfæøøriåsatbecldølerfdgahgijmakaljmonov-
pæqtrrmsetduktvixelyaztiæføøårdabdcidneiefdgrhøimjtmkeumdnliolpi-
qviresttvuivmxøysdzeæsøåkålaembtcodøgedfdugsohkiajlkmlemdnbpor-
piqfnrgsetmøuavdxorygzdærøsiåkakbtecodgeetfegllhtihjvkiløsmdnru-
ovpiqdlrosvtaeurvnxgaytztæeøiåaebtctmdeefrgeniahjekmlmmejnloipgq-
breksskuevdxltyizlætdøiågaodbecrldafrghyivsjtktlimlpemdnboårpiqnrg-
ksetmujavdxoyugzldæsrtrøaiåkankbecoddgetfeglhtihjvkilsmdnnuoovpi-
qrlrosdvtefurvnoxaytzrtæeøålaebtchodgedfugishkiajlkrmlemdnbortpi-
qnrgssetmuavdhxoygzdaærøiåkakblecodgetfeglhtishjvkilsmdnuovpiql-
rosvteurvnxaytztæeøåonaotpsqkgrasbtunlvoxgyæeztæshøeålaembtcode-
gedfugrshkiajelkmlempdnboråpiqnbrgsetmouavdxoyggzdærøieåkakbe-
codgetfeglhtihjvkilsmdnuovpiqlrosvteurvnnxaytztæeøålsaebtchodged-
fjugshkieajlkmmlemdnbmorpiqenrgsestmuavidxoygdzdærøeiåkawkbe-
ceodgetlfeglhctihjvokilsmmdnueovpiqlhrosvtoeurvnmxaytzetæeøå.

Martabolette Stecher, oktober 2oo7.
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anerkendelse
Der fandtes en lillebitte historie, der lå og gemte sig og ventede. Den 
ville nemlig gerne findes – opdages og skrives. Ind imellem alle de store 
fortællinger – mellem nobelprismodtagere og gamle vers, lå en lille 
historie og ventede på at blive skrevet. Den har jeg nu skrevet – men det 
er kun i kraft af mine relationer og kontakt med en masse mennesker.
 Denne bog er blevet til på helt forunderlig, magisk vis med bidrag, 
deltagelse, input, sparring og en stor portion kærlighed, energi og 
arbejde fra en lang række mennesker, der alle har været villige til at 
bidrage uden at have en forventning om, at de fik noget tilbage. Det 
vidner for mig at se om den næstekærlighed, der er så vigtig, for at vi 
i fællesskab kan være med til at skabe en verden, hvor vi hver især og 
sammen får ting til at ske, der skaber glæde i vores univers.
 Jeg vil gerne takke min elskede mand, fordi han har været der med 
sparring, indsigt og visdom, uanset hvad jeg udsatte ham for – og bare 
blev stående og øste ud af sit kærlighedshorn. Min redaktør, fordi hun 
er den mest fantastiske person og samarbejdspartner, du kan ønske 
dig. Forlaget, fordi de har troet på mig og min idé. Mine forældre, fordi 
jeg fik livet til at gøre noget af alt det, jeg drømmer om og brænder for. 
Mine søskende, fordi de bliver ved med at acceptere, at moster gulv-
moppe altid har gang i et eller andet og har lidt travlt. Min allerbedste 
ven, for rengøring mellem plukveer, og hendes mand – og alle mine 
andre gode og bedsteste venner, bekendte og de søde mennesker, der 
altid giver et smil på en grå regnvejrsdag. Mine kandidater og samar-
bejdspartnere. Vores barn, der er blevet fyldt med ord, mens jeg ventede 
ham. De seks sødeste personer, som jeg fik lov til at interviewe for at få 
indsigt i, hvordan de får ting til at ske og bringe deres interview i bogen. 
Og min mormor, fordi hun fortalte mig, at også jeg havde en særlig vej 
at gå i dette liv.
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noter
1 Spansk ord der betyder „god rejse“ – og som pilgrimme bruger til at hilse 

på hinanden.

2 Hvis du vil læse mere om Burning Man, kan du slå op på: www.burning-

man.com. 

3 Fra bogen Lær at spille livets spil af Florence Scovel-Shinn side 52.

4 Fra bogen Magnifik Myre Miro Af Henrik Hohle Hansen, Forum 2oo1.

5 Person Profil Analysen tilbydes af Thomas International Danmark A/S. 

Læs mere på www.thomasint.dk. Det skal pointeres, at det er min relativt 

simple udlægning, fortolkning og præsentation af analysen, der er præ-

senteret i denne bog, mens der ligger et meget dybdegående system bag.

6 Appreciate Inquiry in Organisational Life 1987.

7 Opfinderen hedder Trevor Baylis.

8 Læs mere om swot-modellen side 157 – i Strategi i vindervirksomheder af 

Jørgen Lægaard & Mikael Vest, JP Bøger.

9 Læs mere om kunststævnet Pro-Art 2oo5 på www.pro-art.dk. Projektet 

blev gennemført i samarbejde med Begivenhedssekretariatet i Randers, 

Randers Kunstforening, Randers Turistbureau, Randers Cityforening, 

Randers Handelsråd, JCI Randers og Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. 

Projektet var det første af sin art i Danmark og udspringer af en idé af 

kunstneren Nick Mehlsen.

1o Fra Fiero Ferrucis bog Bli den du er, Humanova 2oo5.

11 Inspireret fra samtaler og sparring med astrolog og coach Jytte Gerald, 

Hjørring.

12 Fra bogen Transpersonlig udvikling: en guide til selvets psykologi af 

Roberto Assagioli udgivet af Kentaur, 1. oplag, 2oo6. Læs mere på:  

www.kentaurnet.dk. 

13 Uddrag fra Filmmagasinet EKKO og Kristian Ditlev Jensen’s anmeldelse 

af filmen De fem benspænd af Jørgen Leth og Lars von Trier, Danmark 

2oo3 (Zentropa, Egmont, Nordisk Film).

14 Interviewene er min fortolkning af de respektive personers udlægning 

af, hvordan de får ting til at ske i deres liv. Alle interviewede har haft 

mulighed for at læse korrektur på og godkende interviewet, sådan som 

det er bragt her i bogen.

15 Fra Natasha Illum Berg Te i den blå sofa (Peoples Press).
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Dette er en utraditionel håndbog til dig, der ønsker at skabe 

et fantastisk rigt liv. Der, hvor din sjæl brænder, er også der, 

hvor din sande identitet ligger og venter på at blive foldet ud. 

Jo mere du gør det, du brænder for, jo mere glæde, energi og 

overskud skaber du i dit liv. Bogen giver konkrete metoder 

til, hvordan du kan skabe noget helt nyt i dit liv, fx skabe dit 

drømmejob eller starte din egen virksomhed.  

er opbygget omkring seks spørgsmål 
– symboliseret ved De 6 sten – til afklaring 

af personlige ressourcer, ønsker og drømme: 
• Hvem er du? • Hvad kan du? • Hvad vil du? • Hvor meget vil du det? 
• Hvordan gør du det? • Hvad får du ud af det? 

Ved hjælp af disse seks spørgsmål inviteres du ind i en verden, 
hvor du kan skabe lige, hvad du ønsker dig. Med historier, 

cases, øvelser og værktøjer viser Bare gør det!, 
hvordan du kan få ting til at ske – og leve et liv med 

glæde, succes, mening, kærlighed, harmoni og 
masser af energi.

Sidst i bogen fortæller seks mennesker om, hvor-
dan de skaber det, de virkelig ønsker: Jarl Friis-
Mikkelsen, Anne Skare Nielsen, Anders Dam, 
Rose Gad, Christian Stadil og Anna Mejlhede. 

Martabolette Stecher 

(f. 1968) er coach, projektudvikler, 
pilgrimsvandrer og meget mere. 

Hvem er 
du?

Hvad kan 
du?

Hvad vil 
du?

Hvor 
meget vil 
du det?

Hvordan 
gør du 
det?

R o S i N A N t e

R o S i N A N t e

Skab det du virkelig vil 
med de 6 Sten 

Hvad 
får du ud 
af det?

„På min første pilgrimsrejse mødte jeg 

en australier, der troede, at det, der kom 

af sig selv, også gik af selv. Problemet 

var bare, at der her var tale om vabler. 

Livet er ikke sådan indrettet, at tin-

gene bare flasker sig af sig selv. Jeg har 

mødt mange, der ønskede, at jeg kunne 

fortælle dem, hvilken vej de skulle gå. 

Det kan jeg ikke. Ansvaret ligger hos dig 

selv, for hvis du lægger ansvaret uden 

for dig selv, tillader du også, at det er 

andre, der bestemmer over dit liv og 

din skæbne.“ 

–  f r a  B a r e  g ø r  d e t ! 

BARE GØR DET!

BARE GØR DET!

BARE GØR DET!

oMSlAG: Alette BeRtelSeN, iMpeRiet.Dk
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Skab det du virkelig vil med de 6 Sten
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