	
  

	
  

1	
  

	
  

Indledning:	
  
Denne bog er en gave til min mor, som er det menneske, der har lært
mig, hvad uforbeholden kærlighed er.
Hun var et menneske, som altid rummede mig. Jeg ved, at hun ville have
gemt denne bog. Ligesom hun har gemt tegninger, små sedler og
postkort fra mig.
Tak for livet og kærligheden, Mor!
Min motivation for at skrive denne bog om: mod, frygt, kærlighed til
livet og meget mere, er, at jeg i starten af livet, så min mor indeholde
mange drømme. Både for sig selv, og for os børn, men hun havde altid
en bunke indre forhindringer, der stod i vejen for hende.
Hun sagde altid til mig, at jeg kunne gøre alt, hvad jeg ville med livet, og
det er jeg meget taknemmelig for!
Jeg måtte selv lære, hvordan jeg kunne udføre, og handle på mine
drømme, for jeg havde aldrig set et eneste voksent menneske leve efter
sine drømme i min opvækst. Det tog mig mange år med en masse
forvirring at indse, at jeg havde selvtilliden, men manglede viden om
HVORDAN!
Min mor kunne kun give mig det, som hun havde lært. Og hun havde
lært, at når man er født i 1932, så skal en kvinde passe ind i nogle ret
firkantede rammer.
Dem ville hun gerne have, at jeg blev i stand til at gå ud af, og skabe min
egen vej - men hun kunne ikke lære mig hvordan, for hun vidste det
ikke.
Alle generationer har deres baggage, og meget af det vi gør, er kodet af
generationerne før os, og deres forhindringer.
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Min mor med mig i armene. Else Roland. 1932 - 2008.
Dette kan du forvente, når du læser bogen:
Vælger du at leve dit liv modigt, så forbered dig på en rejse, hvor du
både kommer i kontakt med dine dybe længsler og din frygt.
Til gengæld tør jeg godt garantere dig, at du også kommer i kontakt med
en ny følelse af frihed!
Jeg vil være din udfordrer; hende, der stiller spørgsmålstegn ved dine
fastlåste tanker og mønstre. Jeg vil, via denne bog, give dig konkrete
redskaber til at træde ud af skabelonen, så du kan skabe dine egne
leveregler. Igennem bogen vil du blive præsenteret for en kombination
af teori, praktiske øvelser og inspirationshistorier.
Denne bog vil også kræve dit engagement for at genvinde din personlige
frihed - den vi alle er født med, og som vi bærer i vores hjerter.
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Alle de øvelser og redskaber, jeg præsenterer for dig, er afprøvede, både
af mig selv og af mine mange elever og klienter gennem årene. Jeg
opfordrer dig ikke til noget, som jeg ikke selv har prøvet!
Det teoretiske fundament i denne bog er primært; coaching,
skyggearbejde og positiv psykologi.
Kort sagt, så tager positiv psykologi og coaching udgangspunkt i det
raske menneske, og er fremadrettede arbejdsmetoder, der åbner op for de
evner og muligheder, vi alle har iboende - trods vores baggrund og
historie.
Det, der er fælles for positiv psykologi og coaching er, at vi altid
søger mod at være en del af løsningen fremfor problemet.
Vi besøger derfor kun brudvist vores fortid, og det gør vi udelukkende,
som afsæt for at få øje på vores mønstre, hæmmende overbevisninger,
og derved motiverer til at lære nye handlemåder fremadrettet.
Bogen er bygget op, så vi først får afklaret hvad din drøm, eller behov
er. Dernæst arbejder vi i dybden med, hvad der forhindrer dig i at tage
skridtet hen mod det liv, du VIRKELIG ønsker. Afslutningsvis bliver du
ført hen til den handling, der skal til for, at du kan komme i mål.
Undervejs bliver du klædt godt på, og jeg holder dig i hånden hele vejen
- For jeg har gået vejen selv, og VED at du nok skal lykkes!
Hvis jeg kan, så kan du også...!
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Lidt	
  om	
  forfatteren.	
  
Sara	
  Isabella	
  Roland	
  er	
  stifter	
  af	
  &	
  underviser	
  på	
  Be	
  Change	
  
coachuddannelsen,	
  som	
  blev	
  stiftet	
  i	
  2012.	
  Hun	
  er	
  innovator,	
  
foredragsholder,	
  forfatter	
  &	
  business	
  booster.	
  
"Jeg	
  tror	
  på,	
  at	
  vi	
  kan	
  vokse	
  og	
  udfolde	
  os,	
  når	
  vi	
  tager	
  ansvar	
  for	
  vores	
  eget	
  
liv,	
  og	
  jeg	
  har	
  et	
  brændende	
  ønske	
  om	
  at	
  skabe	
  begejstring,	
  og	
  
transformation.	
  
Dette	
  ønske	
  er	
  hele	
  fundamentet	
  for	
  mit	
  initiativ	
  til	
  at	
  stifte	
  Be	
  Change	
  coach	
  
uddannelsen,	
  og	
  derfor	
  er	
  Be	
  Change	
  mottoet:	
  VÆR	
  forandringen!	
  
Vi	
  må	
  turde	
  gå	
  forrest	
  for	
  at	
  skabe	
  forandring!	
  Det	
  kræver	
  mod,	
  og	
  det	
  
kræver	
  at	
  vi	
  kender	
  vores	
  dybe	
  motivation	
  -‐‑	
  de	
  værdier	
  der	
  driver	
  os,	
  selvom	
  
livet	
  byder	
  os	
  på	
  modgang	
  ind	
  imellem!	
  
Mit	
  dybeste	
  hvorfor,	
  er	
  at	
  jeg	
  gerne	
  vil	
  gøre	
  min	
  mor	
  stolt,	
  og	
  vise	
  hende,	
  at	
  
jeg	
  lyttede	
  til	
  hendes	
  visdom,	
  trods	
  alt	
  det	
  der	
  stod	
  i	
  vejen	
  for	
  hendes	
  egen	
  
vej	
  i	
  livet.	
  	
  
Jeg	
  vil	
  også	
  gerne	
  vise	
  mennesker	
  omkring	
  mig,	
  at	
  man	
  kan	
  opnå	
  et	
  liv,	
  hvor	
  
man	
  er	
  sin	
  egen	
  herre.	
  
Personlig	
  frihed	
  er	
  en	
  stor	
  del	
  af	
  mit	
  hvorfor.	
  Friheden	
  til	
  at	
  leve	
  det	
  liv,	
  som	
  
jeg	
  ønsker.	
  Denne	
  frihed	
  fortjener	
  vi	
  alle!	
  	
  
	
  
Min	
  passion	
  for	
  coaching	
  er	
  drevet	
  af	
  troen	
  på	
  personlig	
  frihed.	
  
Mit	
  hvorfor	
  driver	
  mig	
  hver	
  dag,	
  til	
  at	
  gøre	
  mig	
  umage	
  -‐‑	
  både	
  privat,	
  og	
  
professionelt.	
  
Mit	
  hvorfor	
  får	
  mig	
  til	
  at	
  stå	
  ud	
  af	
  sengen	
  hver	
  morgen,	
  med	
  mod	
  på	
  livet,	
  og	
  
fordi	
  jeg	
  erkender	
  mit	
  hvorfor,	
  er	
  jeg	
  i	
  stand	
  til	
  at	
  fortsætte	
  trods	
  modgang.	
  
Min	
  mission	
  med	
  denne	
  bog,	
  er	
  at	
  gøre	
  DIG	
  klar	
  over	
  hvad	
  DIT	
  hvorfor	
  er,	
  og	
  
jeg	
  ønsker	
  brændene	
  for	
  dig.	
  at	
  du	
  vil	
  tillade	
  dig	
  selv,	
  at	
  lytte	
  til	
  dit	
  hjerte,	
  og	
  
tage	
  de	
  skridt	
  der	
  er	
  dine	
  helt	
  unikke	
  skridt	
  -‐‑	
  drevet	
  af	
  dit	
  hvorfor!"	
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Kapitel	
  1.	
  Den	
  vigtigste	
  opgave	
  i	
  coaching...	
  
	
  
Er	
  at	
  hjælpe	
  de	
  mennesker,	
  vi	
  arbejder	
  med,	
  til	
  at	
  identificere	
  den	
  frygt	
  de	
  
har,	
  og	
  som	
  står	
  i	
  vejen	
  for,	
  at	
  de	
  lever	
  deres	
  fulde	
  potentiale.	
  
Først	
  og	
  fremmest	
  må 	
  vi	
  stille	
  åbne	
  nysgerrige	
  spørgsmål,	
  og	
  dernæst	
  lytte,	
  
så	
  vi	
  derved	
  kan	
  opfange	
  alle	
  de	
  ubevidste	
  tankemønstre,	
  der	
  kommer	
  fra	
  
klienten,	
  og	
  som	
  afslører	
  deres	
  frygt.	
  Der	
  kommer	
  altid	
  ledetråde.	
  Ofte	
  
allerede,	
  når	
  klienten	
  taler	
  om	
  målet	
  og	
  drømmen.	
  
Derefter	
  må 	
  vi	
  hjælpe	
  dem	
  til	
  at	
  se	
  den	
  frygt	
  i	
  øjnene,	
  og	
  stille	
  spørgsmål,	
  der	
  
bløder	
  op	
  for	
  de	
  begrænsende	
  tanker,	
  klienten	
  har.	
  
Jeg	
  omtaler	
  frygt	
  meget,	
  fordi	
  jeg	
  ved,	
  at	
  vi	
  må 	
  sætte	
  ord	
  på 	
  det	
  der	
  kan	
  virke	
  
tabubelagt	
  for,	
  at	
  vi	
  kan	
  kaste	
  lys	
  på 	
  vores	
  mørke.	
  
Jeg	
  elsker	
  at	
  afdække	
  frygten,	
  og	
  finde	
  den	
  frem	
  under	
  hver	
  en	
  lille	
  sten,	
  så	
  
den	
  ikke	
  længere	
  ubevidst	
  kan	
  styre	
  vores	
  tanker,	
  og	
  derved	
  også	
  vores	
  valg.	
  	
  
Derfor	
  er	
  det	
  så	
  vigtigt,	
  at	
  vi	
  tør	
  stille	
  skarpe,	
  nysgerrige	
  og	
  åbne	
  spørgsmål.	
  
Hvis	
  vi	
  holder	
  os	
  selv	
  tilbage	
  fra,	
  at	
  stille	
  de	
  spørgsmål	
  der	
  rykker,	
  så	
  må	
  vi	
  
tjekke	
  vores	
  frygt	
  for	
  at	
  stille	
  spørgsmålene.	
  	
  
En	
  coach	
  bliver	
  hele	
  tiden	
  spejlet	
  i	
  sin	
  egen	
  frygt,	
  og	
  det	
  arbejde	
  der	
  ligger	
  i	
  
spejlingen	
  må	
  vi	
  tage	
  alvorligt,	
  for	
  at	
  kunne	
  være	
  med	
  klienten	
  -‐‑	
  helt	
  rent.
Mit	
  håb	
  her	
  er,	
  at	
  du	
  også	
  være	
  forelsket	
  i	
  begrebet	
  frygt,	
  når	
  du	
  har	
  læst	
  
denne	
  bog	
  til	
  ende.	
  For	
  dét	
  jeg	
  stræber	
  efter	
  at	
  give	
  videre	
  til	
  dig,	
  er,	
  at	
  når	
  vi	
  
kan	
  identificere,	
  og	
  bearbejde	
  vores	
  frygt,	
  så	
  kan	
  vi	
  begynde	
  at	
  leve	
  fuldt	
  ud	
  -‐‑	
  
et	
  skridt	
  af	
  gangen...	
  
Den	
  følgende	
  tekst	
  fra	
  Marianne	
  Williamsons	
  bog	
  Return	
  To	
  Love	
  har	
  jeg	
  
tilpasset	
  en	
  smule	
  til	
  det	
  danske	
  sprog.	
  Det	
  er	
  den	
  mest	
  inspirerende	
  tekst,	
  
jeg	
  kender,	
  der	
  omhandler	
  frygt	
  og	
  vores	
  skjulte	
  potentiale!	
  
Jeg	
  håber,	
  at	
  du	
  vil	
  blive	
  lige	
  så	
  inspireret	
  af	
  den,	
  som	
  jeg	
  blev	
  første	
  gang	
  jeg	
  
læste	
  den,	
  og	
  som	
  jeg	
  stadig	
  bliver	
  hver	
  gang	
  jeg	
  læser	
  den...	
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Vores	
  dybeste	
  frygt	
  er	
  ikke,	
  at	
  vi	
  føler	
  os	
  utilstrækkelige,	
  og	
  at	
  vi	
  holde	
  os	
  selv	
  
tilbage.
Vores	
  dybeste	
  frygt	
  er,	
  at	
  vi	
  besidder	
  uendelig	
  styrke	
  og	
  lys.
Det	
  er	
  vores	
  lys,	
  ikke	
  vores	
  mørke,	
  der	
  skræmmer	
  os	
  mest.
Vores	
  ubevidste	
  kritiker	
  spørger	
  os	
  selv;	
  Hvordan	
  kan	
  jeg	
  tillade	
  mig	
  at	
  være	
  
strålende,	
  smuk,	
  talentfuld,	
  fabelagtig?
Faktisk	
  bør	
  spørgsmålet	
  være;	
  Hvordan	
  kan	
  du	
  tillade	
  dig	
  selv	
  at	
  holde	
  dig	
  selv	
  
tilbage	
  et	
  helt	
  liv?
Når	
  du	
  underspiller	
  dig	
  selv	
  og	
  dine	
  evner,	
  så	
  tjener	
  du	
  ikke	
  dig	
  selv,	
  ej	
  heller	
  
andre.
Der	
  er	
  intet	
  inspirerende	
  eller	
  oplyst	
  i	
  at	
  nedgøre	
  dig	
  selv	
  og	
  dine	
  drømme	
  for,	
  
at	
  ̊ andre	
  mennesker	
  ikke	
  vil	
  føle	
  sig	
  usikre	
  omkring	
  dig.
Vi	
  har	
  alle	
  lov	
  til	
  at	
  skinne,	
  som	
  børn	
  gør.
Vi	
  blev	
  født	
  for	
  at	
  manifestere	
  det	
  lys,	
  som	
  er	
  i	
  os.
Det	
  er	
  ikke	
  kun	
  i	
  nogle	
  af	
  os;	
  det	
  er	
  i	
  alle	
  -‐‑	
  uden	
  undtagelse.
Når	
  vi	
  lader	
  vores	
  eget	
  lys	
  skinne,	
  giver	
  vi	
  derved	
  ubevidst	
  andre	
  mennesker	
  
mulighed	
  for	
  at	
  gøre	
  det	
  samme.
Når	
  vi	
  befries	
  fra	
  vores	
  egen	
  frygt,	
  frigør	
  vi	
  vores	
  modige,	
  og	
  autentiske	
  
handlinger,	
  og	
  automatisk	
  derved	
  også	
  andre	
  fra	
  deres	
  frygt.
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Det første kig indad:
I hvilke områder i dit liv trænger du allermest til forandring? Forslag til
livsområder: Familie og venner, parforhold, børn, karriere, økonomi,
sundhed, spiritualitet og personlig udvikling.
Hvor, og hvordan føler du dig begrænset?
Hvad vil du gerne ændre, så du kan slippe fri af din begrænsning på
disse områder?
Luk øjnene et øjeblik, og tag et par dybe indåndinger.
Mærk efter, og skriv derefter ned - uden at dømme dine tanker.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Dette var bogens første øvelse, og dem laver vi flere af undervejs.
Hensigten med øvelserne er at få bragt dig ned i de lag, hvor din sandhed
bor, og hvor dit mod og din selvkærlighed kan få plads til at udfolde sig.
Disse løbende øvelser, omend enkle, dog også vigtige. Spring dem
derfor ikke over. De er med til at træne dig allerede nu i at blive
opmærksom på dine tankemønstre.
Når jeg beder dig om ikke at dømme dine tanker i denne øvelse, så er
det, fordi vi pr. refleks ofte dømmer vores tanker - næsten før de er tænkt
færdige.
Vi kritiserer vores egne drømme og mål ud fra fortidens skabelon, og
fastholder os selv i det gamle. Dette af frygt for, hvad der vil ske, hvis vi
gør noget nyt.
Tankerne styrer vores følelser, men vi kan vælge at betragte vores tanker
og spørge os selv, om vi behøver at tro på dem bare, fordi de råber op og
kræver vores opmærksomhed.
Vores handlinger styres nemlig af, at vi rent faktisk, og ofte ukritisk, tror
på vores tanker.
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Når vi arbejder med coaching, så arbejder vi med at stille
spørgsmålstegn ved de tanker, der plejer at styre os.
Hvis vores tanker er formet af fortidens hændelser og erfaringer, og
derved fortiden, der styrer vores fremtid - hvad vil så være muligt, når vi
ikke længere ukritisk lader os styre af de negative hændelser i fortiden??
Hvad vil der ske, når vi tør stille spørgsmålstegn ved vores tanker? Her
er det naturligvis de negativt ladede tanker, jeg referer til.
En tanke kan sagtens starte med en kropslig reaktion. Kroppen husker
og har sit eget reaktionsmønster.
Du mærker måske, at din hals snører sig sammen, eller du har
hjertebanken. Og fordi du har mærket det før, lige inden du oplevede
noget ubehageligt, f.eks. en samtale eller en præstation, så forbinder du
det med et stopskilt.
Dine tanker begynder at snurre på livet løs, og du bliver overmandet af
frygt for at ende i samme ubehagelige situation, så du stopper din
fremdrift og fryser fast.
Nu er du styret af dit negative tankemønster, også kaldet minustanker.
I den konkrete situation kan du stoppe dig selv, og spørge; "Ved jeg
virkelig, at det vil gå galt?" eller "Hvad skal der til for at give mig en ny
positiv erfaring?”
Det lyder måske forenklet, og lidt popsmart, når jeg påstår, at du "bare"
kan stoppe dig selv i din tankerække. Og ja, hvis jeg påstod, at det var
nemt, så ville det være popsmart.
Jeg påstår, at det er enkelt, dog ikke nødvendigvis nemt - ikke i starten,
men øvelse gør mester.
Øvelse:
Prøv nu at skrive tre situationer ned, hvor du for nylig oplevede, at dine
tanker styrede dig væk fra noget, du gerne ville.
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
Når du har skrevet dem ned, så skriv tre eksempler på, hvad du kunne
have sagt til dig selv i stedet, og som kunne have styrket dig til at gå
efter dit ønske.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Al træning gør mester, og jo mere du træner dine tanker, desto hurtigere
vil du kunne ændre dem til positive, fremfor negative.

Kapitel 2. Lidt teoretisk info om coachingredskabet.
Coaching er et fremadrettet redskab, der med sin enkle opbygning
hjælper klienten til at åbne for nye tænkemåder. Derved bliver klienten i
stand til skridt for skridt at ændre sine livsmønstre markant, og dermed
opbygge en stærk selvtillid og tro på egne kompetencer.
Coaching er en metode til at guide og motivere gennem samtaler, aktiv
lytning og opmuntring.
Betegnelsen ”coach” betyder oprindeligt ”vogn”, der bogstavelig talt
bærer en person fra ét sted til ét andet. Altså er coachen et
"transportmiddel" i overført betydning.
Når vi taler om coaching, som en form for vejledning, er ordet brugt
metaforisk og som udtryk for en indre rejse.
Coachen er den person, der hjælper klienten til at udvikle psykiske eller
praktiske færdigheder, dvs. ”flytte” sig fra et sted til et andet sted i deres
resultater.
Coaching bliver defineret, som en refleksions- og samtalemetode,
omhandlende personlig realisering af individuelle ressourcer.
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I dag definerer coaches, som formidlere, der er i stand til at bevæge
andre mennesker, og coachen bevæger kun klienten gennem
spørgsmålene.
Klienten skal selv finde ud af, hvad løsningen er.
Coachen er klientens guide til at finde de svar, der allerede ligger gemt
i hvert enkelt menneske.
Mange af vores forgængere har kigget til lignende coachende tanker:
Sokrates, Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche og Carl Rogers, for at
nævne nogle.
Nutidens coaches beskæftiger sig med samme udfordringer, som de store
tænkere og filosoffer. Der går klare linjer fra ældre filosoffer gennem
psykologien og ind i moderne coaching.
Sokrates bliver ofte omtalt, som ophavsmanden til Coaching.
Sokrates fremhævede værdien af at lade mennesker besvare deres egne
spørgsmål. Han havde en grundlæggende interesse i at skelne mellem
sandt og falsk, og havde en ukuelig tro på det bedste i mennesket.
Denne tro er fundamentet i god coaching.
Coaches er ikke psykologer eller filosoffer, men coaching er baseret på
elementer af psykologiske grundtanker, og fundamentale meninger fra
filosofien.	
  
Min egen passion for coaching-redskaberne er drevet af, at jeg dybfølt
tror på, at vi alle kan leve det liv, vi ønsker.
Jeg har siden, jeg var helt ung, blevet oprørt, når nogen forsøgte at stikke
en mental kæp i mit drømme-hjul, og det har været benzin på bålet hver
gang, nogen har forsøgt at stoppe mig i min fremdrift.
Hvad er din personlige motivation for at udvikle dig?
Hvorfor er dette vigtigt for dig?
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Læg mærke til dine tanker, og skriv dem ned:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Kapitel 3. Hvad VIL du med livet?
Hvad ville du gøre med dit liv, hvis du vidste, at du ikke kunne fejle?
Dette er et af mine favorit spørgsmål indenfor coaching. Det åbner op,
opløser vores begrænsede tanker og løfter vores mentale tag!
Livet er fuldt af nye begyndelser, nye chancer og nye muligheder.
Vi skal blot gribe dem, når de åbner sig for os.
Det kræver dog, at vi TØR åbne os!
Frygten for forandring og udvikling er oftest selvbeskyttelse...
Uha nej, jeg ved, hvad jeg har - jeg ved jo ikke, hvad jeg får.
Denne selvbeskyttelse er gyldne lænker, der forsøger at fortælle os, at vi
ikke kan leve et liv med alt det, vi ønsker os!
Måske lyder det mærkeligt at have modstand på noget, du virkelig
ønsker dig?!
Kender du det fra dit eget liv?
Det er ofte sådan, at når vi står overfor vores drømmescenarie, lige der
på trinbrættet til det nye, dér låser vi os fast i vores gamle begrænsende
overbevisninger.
Følelserne bag disse overbevisninger er typisk noget i stil med; "Jeg
fortjener ikke at blive elsket" - "Jeg fortjener ikke at få mit drømmejob"
- "Jeg fortjener ikke at have ro og overskud"... osv. osv... listen er så
lang, som der findes mennesker.
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Giv dig selv lov til at undres…
Handling skaber forvandling!
Vil vi noget nyt, så må vi GØRE noget nyt!
Der er ingen vej udenom - ingen smuthuller. Der er kun den ene vej,
nemlig selv at skabe den forandring, vi ønsker at se i vores liv, vores
relationer og den verden, vi lever i.
Lad os vende spørgsmålet rundt - Hvad vil livet med dig?
Vi siger ofte, at vi vil have noget bestemt ud af livet, og vi fastlåser
vores mål.
Måske er det tid til at lytte til og observere, hvad livet vil med dig?!
Jeg mener, at vi må kigge på vores dybereliggende værdier, når vi sætter
vores mål – netop for at skabe det sundeste fundament.
Derved undgår vi at falde i fælden, hvor vi skaber mål ud fra, hvad vores
omgivelser forventer, eller hvad vores kodning fra barndommen dikterer
os.
Så hvor vil din essens, din kerne have dig hen?
Hvor mange gange har du følt, at livet præsenterede dig for en mulighed,
som du valgte fra?
Måske på grund af din indre kritiker, praktiker, pleaser, frygt- stemme?
Vi er altid klogere, når vi kigger i bakspejlet - dér står det hele klarere
frem, og ofte tænker vi; hvorfor valgte jeg ikke at tage den chance...?
Jeg tror fuldt og fast på, at livet guider os - og når vi lytter og er
opmærksomme, så kommer gaverne.
Når du har forelsket dig i coaching redskaberne, så vil du se det som en
succes, når du tillader dig selv at fejle.
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Kapitel 4. Det gode liv er en proces - ikke et resultat...
Findes der overhovedet tilfældigheder?
Når jeg ser tilbage på mit liv, så kan det godt ligne én lang række
tilfældigheder, der har ført mig derhen, hvor jeg er i dag.
Du læser muligvis denne bog, fordi du har et ønske om et bedre liv. Et
liv med større livskvalitet.
Bare husk, at vi kan stirre os blinde på det endelige mål, og tro så meget
på, at der er en endegyldig destination, og derfor kommer vi aldrig i
gang. Simpelthen fordi vejen derhen kan virke uoverkommelig og
fastlåst, og resultaterne virker måske lidt slørede i det første lange stykke
tid.
Rejsen og arbejdet undervejs er lige så vigtigt, som selve målet...
Målet bliver hele tiden til nye delmål, og nye veje åbner sig undervejs.
Denne del af processen har jeg efterhånden integreret, men jeg kom ikke
sovende til det!
En lang række af erfaringer. En masse gange, hvor jeg er faldet og har
slået mig. Og flere forskellige forsøg på at opnå "instant succes" - alt
dette har skabt det fundament, som jeg står på i dag.
Vær ikke bange for at fejle. For det er når, vi tør fejle, at vi lærer og
bliver stærkere.
Når vi sætter vores indre GPS mod vores destination, så må vi være klar
over, at det, der dukker op på vejen derhen, er noget vi ikke er herre
over. Og GPS'en kan ikke forudsige uforudsete omveje, ej heller om
destinationen er tilfredsstillende at nå hen til.
Nogen gange tager GPS'en fejl, og vi bliver sendt ned af en kringlet
omvej - og her kan vi så finde ud af, at skæbnen vil noget andet med os,
end det vi havde planlagt.
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Vi må til tider overgive os, slippe kontrollen, og have tillid til rejsen for
at mærke, om vi er på rette spor... vi kan ikke forudsige alt hele tiden og det er en dejlig befriende erkendelse, så snart vi kan acceptere den
omstændighed.
I mange år kæmpede jeg med at ville leve af at være freelance fotograf,
og selvom min energi efterhånden brændte ud, så holdt jeg krampagtigt
fast i målet. Jeg havde besluttet, at fotograf-faget passede godt til mig.
Det var en beslutning, der kom fra mit hoved, og ikke fra mit hjerte.
Vejen, der ikke starter i hjertet, ender blindt! - lærte jeg på egen krop.
Skæbnen ville, at jeg mødte en kvinde, der også stod i et vadested. Vi
fandt en gejst hos hinanden, der blev mit startskud for Be Change
coachuddannelsen, som jeg stiftede i 2012.
Jeg så det ikke komme; at jeg skulle stifte en coachuddannelse, der ville
påvirke en masse menneskers liv.
På trods af, at jeg havde et enormt drive og en kæmpe passion for
selvudvikling. Og jeg havde gjort alt forarbejdet. Og jeg havde uddannet
mig. Og jeg havde arbejdet med mig selv og med selvudviklingsfaget i
mange år. Alt dette sideløbende med, at jeg var fotograf, og alligevel
havde jeg ikke nogensinde tænkt, at jeg skulle undervise andre i
selvudvikling.
I dag er undervisningen og coachingen det, der fylder ALT i mit arbejde!
Og jeg elsker det med fornyet styrke for hvert hold jeg starter op og
følger til dørs.
Min GPS ville have mig et andet sted hen end der, hvor jeg havde
indstillet den til - og hvilken gave!
Nyd rejsen! Den er fyldt med bump og blinde veje, men den er din og
unik for dig. Den former dig, og giver dig præcis den erfaring, som du
har brug for.
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Du er allerede i gang med at leve det liv, du ønsker! For hvis du ikke
ønskede det, så ville du ændre det.
Bliver jeg nu lidt for kæk efter din smag?
Hvordan kan jeg tillade mig at påstå, at du selv har valgt at være et sted i
dit liv, hvor du måske ikke har det godt?
Det kan jeg, fordi dine tanker skaber dit liv... Så du kan altså skabe dig
det liv, du ønsker, når du ændrer dine tankemønstre!
Life is what you make it!
Hvad var der sket, hvis jeg ikke havde fået stress af mit 9-17 arbejde, der
gjorde, at jeg valgte vejen, som selvstændig fotograf?
Hvad nu, hvis jeg ikke havde mødt den inspirerende kvinde + alle de
andre ubekendte faktorer i livets store ligning?
Livet tager dig ved hånden, og vi kan heldigvis ikke forudse, hvad der
kommer rundt om det næste hjørne.
Alt vi kan gøre er at lytte, være ærlige overfor os selv, og HANDLE, når
muligheden byder sig.
	
  
Kapitel	
  5.	
  Din historie gør dig unik!
- og den erfaring du har med dig i baggagen, gør dig i stand til at
inspirere og rumme andre.
Når vi skræller alt det af, som vi ”tror vi bør tænke”, og den måde vi
”tror vi bør handle” - hvilke behov og drømme ligger der så lige under
overfladen?
Mønstre er ekkoer fra barndommen – de er aftryk i vores indre
landskab, som vi kan bygge ovenpå og indrette med nye aftryk, men den
oprindelige lyd, der startede ekkoet, forsvinder ikke!
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Vi kan lære at leve med aftrykkene, og vi kan blive bevidste om vores
mønstre – til en vis grad...
Nogen gange vil mønstrene tage styring, også selvom vi har trænet vores
bevidste sind i mange år.
Mønstre er, som bobler i et glas champagne – langsomt aftagende med
tiden, men aldrig helt væk.
Accepten af dette, kan sætte os fri, og lære os selvkærlighed/ kærlighed!
For i stedet for at bekæmpe vores fortid og vores historie, så kan
accepten af vores historie frigøre os.
Mange gange i mit tidlige voksenliv, oplevede jeg, at jeg stod i en
ekkodal, der til tider var et rungende inferno af larm fra fortiden, der
ville styre mig.
Smerten var til tider nærmest ubærlig, og magtesløsheden fyldte i mange
år, indtil jeg begyndte at tage ansvar for mine handlinger. Da jeg tog
ansvaret hjem på min egen banehalvdel, fik jeg en følelse af selv at
kunne styre, på trods af de larmende mønstre. Dette gav mig et længe
ønsket håb om en lysere fremtid.
At slippe offerrollen gav mig styrke og håb!
Min barndom var præget af at vokse op med min mor, som ikke troede
på sig selv. Hele hendes voksne liv svævede hun rundt uden
jordforbindelse og støttede sig op af andres økonomiske hjælp.
Vi flyttede rundt regnet 25 gange, indtil jeg flyttede hjemmefra som 16årig - hvorefter jeg selv fortsatte den rodløse livsstil i mange år.
Hele min skoletid var præget af mobning og økonomisk fattigdom. Min
far var sjældent til stede, og dette skabte enormt meget utryghed og savn.
Han forsvandt sporløst ud af mit liv, da jeg var 11 år gammel –
efterladende endnu et kæmpe tomrum og ét stort spørgsmålstegn inde i
mig.
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Hans manglende kærlighed førte til, at jeg havde et enormt behov for at
markere mig i magtdueller med mænd. Jeg har i mange år manglet troen
på, at mænd kan være stabile og kærlige, og har derfor indtil midt i
trediverne søgt mænd, der kunne bekræfte denne overbevisning. Hvis de
ikke gjorde det, så sørgede jeg selv for at presse dem derud.
I starten af mine tredivere gik jeg ned med depression. En reaktion på, at
min mor forsøgte at tage sit eget liv, og det enorme svigt jeg følte i den
sammenhæng.
Hun døde to år senere af cancer. I den periode begyndte jeg at gå i et
anonymt fællesskab, da jeg havde forsøgt at flygte gennem adskillige
flasker vin, og havde fået nogle voldsomme erkendelser i den
sammenhæng.
Da jeg følte mig allermest svækket og magtesløs, oplevede jeg mit indre
"wake up call".
Da jeg startede i dette fællesskab, var jeg bange for mit eget selskab. Jeg
var blevet utilregnelig og følte, at jeg var min egen værste fjende... Her
lærte jeg at acceptere hele mig og at vokse netop ved denne accept.
I den periode begyndte jeg at fordybe mig i den psykologiske verden i et
forsøg på at blive klogere på mig selv (helt klassisk), og fordi det altid
havde været mit dybe ønske at arbejde med menneskets sind.
Da jeg var fjorten år gammel ville jeg være psykolog, da jeg allerede
dengang mente, at det arbejde ville jeg jo aldrig blive træt af, fordi
menneskets sind er en evig udfordring.
Min store kærlighed til mit arbejde i dag, som ansvarlig underviser på
Be Change coachuddannelsen, handler om menneskets evne til at vokse
ud af deres personlige ekko fra barndommen/fortiden - den
menneskelige drivkraft er ubegrænset!
Jeg har altid haft en ukuelig tro på mig selv nedenunder alt den
usikkerhed, der styrede mine handlinger i de tidligere år, og den tro har
resulteret i, at jeg i dag kan give meget videre.
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Jeg tror inderligt på menneskets evne til at vokse. Og den tillid giver jeg
videre til mine elever, mærker og ser jeg blomstrer op omkring mig hele
tiden.
Så ja, jeg er en kliché. Jeg lever i dag af at arbejde med selvudvikling,
fordi jeg skulle redde mig selv... helt efter bogen. Netop fordi jeg
formåede at redde mig selv, VED jeg, at alt giver mening, og alt er
muligt, når vi tillader det...!
Nu begynder vi at udvide dine tanker!
Jeg vil bede dig lave den følgende øvelse, der handler om at omskrive
din historie. Dette er et godt eksempel på at "besøge" fortiden med
positivt afsæt.
Afsæt gerne en times tid til denne øvelse.
Fakta og fortælling...
I denne bog stræber jeg efter, at du, som menneske kender dig selv i
dybden, og arbejder med dig selv og din historie.
Dette er en meget vigtig del af din personlige proces. Vi vil nemlig ofte
hægte os fast i historier omkring os selv, der vil virke direkte hæmmende
i vores liv.
Dette betyder, at vi skal lære os selv rigtig godt at kende. Vi må
nødvendigvis åbne vores øjne for vores styrker og svagheder, og finde
vores unikke personlighed og kompetencer frem.
Du er allerede en del af en større historie i en kulturel, familie- og
historiemæssig struktur. Denne historie har været medvirkende til, at du
er den, du er i dag. Denne historie vil indeholde fakta, men også en
række fortolkninger og deraf følgende overbevisninger.
På denne måde vil et søskendepar kunne opleve den samme faktuelle
barndom fra to forskellige vinkler. Fordi de har individuelle
personligheder, og ydre påvirkninger undervejs i deres omgivelser, vil
det forme dem på forskellig vis.
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Den ene kan udtale sig om en tryg harmonisk barndom i landlige
omgivelser, og den anden kan fortolke sin barndom, som isoleret og i
fattige tarvelige omgivelser.
Det er deres fortolkning og overbevisninger, der skaber historien.
Alle detaljerne spiller ind i vores verdensbillede, og er med til at skabe
vores liv fremadrettet. Din egen historie vil derfor indeholde konkrete
facts og sandheder, men den vil også indeholde de overbevisninger, som
du tillægger disse facts.
Disse overbevisninger er en del af din historie, men også en del, du kan
vælge at ændre, eller tillægge en ny mening og en ny betydning.
Det du tror på, vil være det, du oplever værende den rigtige historie. Så
tillad dig selv et være helt ærlig og åben, når du fortæller din historie og vær åben for, at den kan forvandle din måde at anskue dig selv på.
Øvelse: Kompetencerne i din historie:
Livet er fyldt med udfordringer, som vi ikke selv er herre over.
Et balanceret liv byder også på nedture og modgang. Oplevelser, der kan
medføre fortvivlelse, modløshed, angst, stress og vrede. Disse former for
udfordringer, også indeholdende sorg og tab, vil være en del af livet, og
vil oftest være svære at acceptere.
Det er ikke sikkert, at vi altid oplever en mening med de ting, der sker,
men der er altid en måde at komme videre på i livet.
Vi rummer en ufattelig kraft og styrke. Og hvis du tænker over dit livs
største udfordringer, kan du i bakspejlet lettere se en mening med
hændelserne.
Som Kierkegaard sagde. "Livet leves forlæns, men forstås baglæns"
DEL 1
Begynd nu at skrive din personlige historie ned.
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Lad din historie fylde ca. 1-2 A4 sider.
Du skal ikke nedskrive alle detaljer, kun dem, der indeholder de (for dig)
vigtigste elementer, oplevelser og erindringer. Disse kunne eksempelvis
være:
- En markant erindring / forvandlende oplevelse - gerne flere. Inddrag
gerne, hvordan denne oplevelse var med til at forme dig og dit nutidige
syn på verden.
- Et unikt forhold til et andet menneske (eller flere), som har haft en
transformerende virkning på dig. Hvad lærte du af dette (disse) forhold?
Både positivt og negativt.
Eksempel: Min far forlod mig, da jeg var 12 år, og jeg har ikke set ham
siden. Han "lærte" mig, at mænd forlader mig.
Min negative overbevisning er derfor; ”jeg ikke kan stole på mænd”.
- Andre oplevelser og hændelser, der kan fortælle om din personlighed.
Inddrag gerne beretninger om, hvordan disse vil medvirke til en dybere
forståelse af dit liv og din personlighed.
Når du begynder at skrive din historie, skal du ikke tænke for meget over
den.
Bare begynd, og forsøg så at skrive uafbrudt i mindst 5 min. Disse
minutter vil være nok til at begynde historien, og før du ved af det, vil du
skrive om de hændelser, der har haft størst betydning for dit liv.
DEL 2.
Find kompetencerne i din historie.
Det er nu tid til at se på din historie med positive, konstruktive øjne og
finde frem til alle de ressourcer, du rummer, samt alle de ting, du kan
lære ud fra dine erfaringer.
- Hvad kan du bidrage med i verden netop på grund af din historie?
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- Hvordan kan din historie hjælpe dig til at gøre en forskel for dig selv,
og måske andre?
- Hvordan er din historie med til at skabe din unikke personlighed?
- Hvad er det, du kan netop, fordi du har den historie, du har?
Lav en positiv omvending af tidligere eksempel:
Jeg har lært, at jeg er stærk. Og selvom andre mennesker går fra mig, så
er der altid en indre styrke i mig, der gør, at jeg tillader kærligheden at
vinde.
Har du svært ved øvelsen, så prøv at lade som om, du er en anden
person, som skal finde det unikke i din personlighed. (Flyt dig ud i
fugleperspektiv)
DEL 3.
Din historie i et andet perspektiv!
Nu er tiden inde til at dele din historie med en anden person. Og derefter
lade denne person fortælle dig om de kompetencer, han/hun ser i dig.
NB. Find en person, som er støttende, og hvor du føler dig 100% tryg.
DEL 4.
Hvad er essensen af din historie?
Nu vil jeg invitere dig til på din vej at vende alle udfordringer til styrker,
og samle essensen i én sætning:
Hvad er det du kan, som er helt særligt for dig, - og som gør dig, til dig?
Formulér essensen af din unikke personlighed inspireret ud fra din
historie i én sætning:
Eksempel: Jeg er i stand til at se muligheder og styrker i andre
mennesker, fordi min historie har givet mig den ballast, jeg havde brug
for! Jeg har lært at tilgive...
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Klap dig selv kærligt på skulderen. Du har set dig selv dybt i øjnene, og
arbejdet ærligt med dine kompetencer.
	
  
Kapitel	
  6.	
  Når	
  vi	
  forlader	
  os	
  selv.	
  
Første gang jeg tænkte tanken; "min ensomhed opstår, når jeg forlader
mig selv" var, da jeg blev forladt af en kæreste.
Den følelse af forladthed og sorg kender vi alle, og den kan tage pusten
fra os.
Men midt i sorgen over at blive valgt fra, slog det mig; ”den eneste, der
kan forlade mig - er mig!”
Og sorgen over det tabte forhold handlede i virkeligheden mere om, at
jeg havde forladt mig selv undervejs i forholdet.
Det sker ofte i det små, at vi forlader os selv. Vi får måske ikke sagt fra i
tide. Vi får ikke udtrykt, hvad vi har behov for, og vi får ikke gået ned af
den vej, der er vores sande vej.
Derfor føles det ofte meget mere voldsomt at blive forladt af én, hvis du,
længe forinden i forholdet, også har forladt dig selv.
For hvad fylder mest? At vi er blevet valgt fra af et andet menneske, når
vi har været tro mod os selv, og været intakte i relationen. Eller tabet af
os selv, når vi ikke kan genkende os selv i, hvad vi siger og gør, og
derefter bliver valgt fra af den anden?
Den første situation giver plads til sorg og reelle følelser af tab. Den
anden situation efterlader én med følelsen af afmagt og vrede over, at
man ikke selv havde taget hånd om sine egne behov for længst.
Vi ændrer os sammen med bestemte mennesker, og vi kan nærmest få
følelsen af at betragte os selv udefra, men vi føler, at vi har mistet al
kontrol over vores handlinger.
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Hvornår mister du dig selv i relationer?
Hvilke dele i dig selv længes du efter at få kontakt til, så du kan forblive
intakt i relationen til dig selv?
Stop op, og lav en liste over alt det, der er vigtigt for dig!
Tag ét skridt i retning af din nye vej - din sande vej - hver dag. Bare ét
skridt af gangen.
Øv dig i at mærke efter og sige højt, hvad der er vigtigt for DIG!
Skriv tre kompetencer ned, som du længes efter hos dig selv, og som du
vil have kontakt med (igen):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Længslen efter et liv med mere sandhed, ligger i os alle. At leve et
autentisk liv, er et valg, vi alle kan træffe.
Det kræver mod. Også til at stå for skud for andres usikkerhed, når de
ser dig vokse og blomstre...
Men prisen er lille, fremfor at forlade dig selv!
Når vi forlader os selv, så opstår modløshed, energitab, stress, angst og i
nogle tilfælde sygdom.
Det er vores tanker, der skaber vores liv!
Når du ved, at det er dine tanker, der styrer, hvorvidt du kan forblive
intakt og stærk. Så ved du også, at du kan vælge de tanker, der sætter dig
selv fri af hæmmende relationer og mønstre.
Her er nogle typiske tankemønstre, der skaber følelsen af, at vi
forlader os selv, og derved åbner op for negative følelser.
Når vi er ovre på andres banehalvdel.
Vi ved godt, at vi ikke kan forudsige eller vide med sikkerhed, hvad
andre tænker eller føler. Men vi forsøger at gætte os til, hvad der foregår
i andre, og måske gør du det mere end, hvad du har godt af?
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Jeg plejer at sige, at jeg ikke har en krystalkugle med alle svarene, så
derfor må jeg spørge, hvis jeg er i tvivl om, hvad der foregår i andre.
Og jeg må også spørge ind til ord, som jeg ikke er klar over, hvad de
tillægger af betydning. For eksempel ordet: ro.
Én siger; "Jeg har brug for mere ro". Jeg tillægger det måske en
underliggende betydning, at jeg larmer for meget.
I stedet kunne jeg spørge; "Hvad betyder ro for dig?"
Jeg håber dette giver mening for dig?! Det handler om at være specifik i
sin kommunikation, og undlade at tillægge en betydning uden at tjekke
facts.
Vi bliver stressede, når vi er ovre i andre og skal gætte, hvad de tænker
og føler. Man lægger sin power fra sig og bruger energi på noget, man
på ingen måde kan få svar på - altså med mindre man spørger.
En enkel måde at tjekke med sig selv, om man er ovre i andre, eller ude i
gætterier om et fremtidigt udfald/en hændelse, er at spørge sig selv;
"Ved jeg virkelig, at det vil ske, at han / hun vil tænke sådan. Ved jeg
virkelig at min version af sandheden, også er gavnlig for andre?
Luk gerne øjnene, træk vejret helt ned i maven, og få dig selv til stede i
nuet.
Når vi er på andres banehalvdel eller er ude i bekymringer om
fremtiden, så hælder vi brænde på bålet og "dyrker" en negativ
erfaring.
Vi er overbeviste om, at fortiden vil blive gentaget i fremtiden.
Men faktum er, at vi ikke ved, hvad fremtiden vil bringe, men vi kan
derimod vælge at stille spørgsmålstegn ved vores fastlåste tankemønstre.
Når vi tænker i sort / hvidt.
Vi har ofte en tendens til at kategorisere vores tanker i definitiver, så
som; Han gør ALTID sådan. Eller: Hun rydder ALDRIG op. Det går
ALTID galt, når... osv...
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Når vi ryger ind i den sort/hvide-måde at anskue tingene på, så låser vi
vores tanker. Derfor må vi træne os til at bløde vores anskuelser op.
Det gør vi ved igen at spørge, om vores tanker er sande. VED vi, at det
ALTID, eller ALDRIG er på en bestemt måde? Du vil måske tænke; ”Ja,
jeg ved faktisk, at tingene forholder sig på en bestemt måde, med dette
eller hint.”
Og jeg kan godt forstå, at du kan være overbevist om, at du har ret. Men
jeg vil udfordre dine tanker, for vi kender ikke dagen i morgen. Når vi
ændrer vores egen anskuelse af en situation + blødgør vores ordvalg i
vores indre og ydre verden, vil vi opleve, at vores omgivelser også får
mere plads til at ændre sig i en positiv retning.
Én af mine elever fortalte mig for nylig, at hun er NØDT til at have
styr på hele hendes familie. Hun gør det for, at ingen bliver sårede eller
føler sig overladt til sig selv. Samtidig stresser det hende, at hun har den
rolle.
Jeg bad hende kigge på, hvis behov det i virkeligheden er, hun forsøger
at dække, når hun er micro-manager for familien. Svaret kom hurtigt;
"det er selvfølgelig mit eget behov. Det kan jeg da godt se, nu hvor du
spørger".
Nu var der åbnet op for en ny måde, hun kunne anskue situationen på, og
hendes tanker snurrede i nye spor. Et lettelsens suk kom fra hende, og
skuldrene faldt et par centimeter ned.
Jeg bad hende derefter ændre hendes adfærd, og melde ud til de
involverede parter, at nu trækker hun sig fra al den ekstra planlægning,
når familien skal samles til højtider og lignende, og så lade de andre
komme på banen.
Hendes overbevisning var, at hun svigter andre, når hun vælger sig selv
til og giver sig selv plads. Hun var også overbevist om, at de andre
familiemedlemmer ikke kan organisere noget uden hendes styring.
Men hun havde aldrig givet det en chance, så hun vidste ikke, om det er
sandt, at folk vil føle sig svigtede.
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Vores hjerne er designet til at have fokus på det negative, og frygt er en
del af vores grundkerne.
Vi har haft, og har stadig, brug for at kunne fornemme, når der er fare på
færde. Vores flygt/frys-adfærd kommer fra, at vi har måtte overleve,
som race, ved at være på forkant med farer, der lurer.
I dag lever vi i et moderne samfund uden at skulle kæmpe med farlige
dyr konstant, men vi bruger stadig denne agtpågivenhed for at overleve.
Vores sanser er stadig gearet til at opsnappe eventuelle farer. Men når
det er sagt, så snyder denne mekanisme os ofte, og vi lader os styre af
den i alle mulige henseender, hvor vores liv ikke er i fare.
Vores overlevelsesinstinkt vil dog forsøge at fastholde os på "sikker
grund", og det er det, vi kender i coaching-sproget, som den falske
komfortzone.
Vores underbevidsthed kører på autopilot det meste af tiden. Og den
skelner ikke mellem gode og dårlige erfaringer. Den kværner derudaf, og
det er op til os selv at lære at skelne mellem reaktioner på fortiden, og
aktioner, der får os et nyt sted hen, med nye erfaringer.
Vi må altså vælge mellem at re-agere, og agere! Der er markant forskel
på det resultat, vi får, afhængig af hvad vores afsæt er.
Stil dig selv det spørgsmål:
”Skal tidligere erfaringer definere mine fremtidige erfaringer?"
"Hvornår oplevede jeg sidst forskellen på at re-agere, og agere." Skriv
alle dine tanker ned.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Når vi identificerer os med en bestemt overbevisning.
Når vi er usikre på, hvem vi er, og hvad vores reelle behov er, så
begynder vi at finde vores identitet, de forkerte steder.
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Og når noget ikke kommer fra et ægte sted i os, vil vores
underbevidsthed bearbejde den information, som vi tror på, og gøre os
usikre på, hvad vi virkelig føler.
Det vi skal huske, når vi begynder at tvivle på, hvad der er sandt og
falskt i os, er, at vi kan vende vores identitet fra offer til vinder, fordi vi
har valget. Vi kan vælge nye, styrkende tanker.
Den del af vores historie, som giver os negative tanker, både om
os selv og andre. Den må vi lære at tilgive, for den har engang haft en
funktion. Den har passet på os i en eller anden grad og form.
I dag står vi så et nyt sted, og den negative version af vores historie er
kun med til at fastholde os i det, som jeg ynder at kalde "fattigmandstanker".
Når vi er styret af fattigmands-tanker.
Her er en historie fra mit eget liv, der kan beskrive én måde at være
påvirket af denne måde at tænke på.
Da jeg var barn, oplevede jeg konstant, at penge var forbundet med
lidelse og opofrelse.
Min mor kæmpede for hver en krone, vi havde. Jeg så gang på gang, at
når hun skulle skaffe mad på bordet, så måtte hun gå af med noget enten hendes værdighed eller en fysisk genstand, som kunne skaffe os
mad de næste to uger.
Det var altid fra hånden til munden, og det har medvirket til, at jeg har et
fattigmands-mindset.
Når jeg ikke er opmærksom, så tager denne del af min historie over...
Mit mønster går ud på, at når jeg skal have noget, så må jeg gå af med
noget.
Når vi ikke kan gå selv, så må finde nogen at støtte os op af, indtil vi
har lært at tage de første spæde skridt.
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Jeg har altid haft en fornemmelse af, at der var mere, som jeg kunne
opnå, end hvad der lå lige foran mig. Den drivkraft gjorde at jeg opsøgte
mennesker, som kunne hjælpe mig med at løfte mit liv op på et nyt
niveau. Jeg lærte, at jeg kan reprogrammere mit mindset.
Først kræver det erkendelse af mønstret, der styrer os. Det kræver accept
af, at denne fattigmands-stemme, bor i os, men ikke længere behøver at
styre vores liv. Har du en overbevisning om, ”at du aldrig har nok
penge”, ”at du ikke kan finde ud af kærligheden”, ”at tiden altid er imod
dig”... eller noget helt andet?
Skriv de erkendelser, der kommer til dig. Vær ærlig!
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Når vi lever efter fattigmands-tankerne, så viser det sig tydeligt i den
måde, vi kommunikerer på.
Både når vi taler til os selv, og til andre.
Når vi bebrejder andre.
Det er nemmere at bebrejde andre for manglerne i vores liv, og de
områder, hvor vi har minus på de mentale konto - for eksempel forældre
og ægtefæller.
Når vi peger fingeren ud mod verden og dvæler i vores fattigmandsmindset, så "slipper" vi for at vende blikket indad. Og derved kan vi
fastholde os selv i et vakuum, hvor vores personlige udvikling går i stå.
Men når du bebrejder andre for dine problemer og karakterbrist, så
afgiver du ansvaret for dem, og derved også magten til at ændre det, du
dybest set ønsker at ændre.
Ubevidst vil du føle, at alle de dårlige ting sker mod dig, og det er alle
andres skyld – og ikke din.

	
  

30	
  

	
  

Når du tager ansvar for dine problemer, vil din styrke vokse, og du vil
kunne udfolde et potentiale, som du har lagt låg på i din kamp for at
bevare din offer-rolle.
Din overbevisning om, at andre er skyld i dine problemer, vil forsvinde,
og du vil begynde at tiltrække nye positive ting i dit liv.
Begynd at tal mere kærligt til dig selv, og lad din indre kritiker gå på
pension. Den har udtjent sin værnepligt, og du kan roligt sende den til en
sydhavsø - også selvom den brokker sig, og prøver at overbevise dig om,
at den slet ikke er pensionsmoden.
Når de negative tanker ind imellem vender tilbage for at få lidt
opmærksomhed (og det vil de gøre, når vi er syge, trætte, sultne, under
pres osv.), så husk på, at du må fortsat arbejde med at ændre dine tanker,
for at ændre dit liv.
Alt det vi siger ude i verden, og inde i vores indre verden, lagrer sig i
vores underbevidsthed. Det bliver vores kodning, hvorfra vi træffer
beslutninger, skaber relationer og lever vores liv.
Taler du nedsættende til dig selv, når du har mislykkedes med noget? Så
erkend, at alle laver fejl, og at du er lige så meget værd, selvom du laver
fejl.
Faktisk er det med til at gøre dig til en inspiration for andre, når du vil
vedkende dig dine fejl og mangler, som menneske.
Du vil give plads til, at andre også kan vedkende sig deres fejl, og
derved kan der blive plads til at vokse, både individuelt og i relationer.
Når vi bliver ramt af livets store eksistentielle kriser.
De fleste af os har oplevet følelsen af meningsløshed i kortere eller
længere perioder, i form af sorg, tab af fodfæste, manglende følelse af
retning. På disse tidspunkter i livet, kan livet føles ret meningsløst.
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I min verden, er det i de perioder, at et lag bliver skrællet af os, og vi får
en værdifuld mulighed for at se vores liv i et nyt lys!
Efter min overbevisning, så betyder livet præcis dét, som vi føler det
betyder. Dét, som vi tillægger det.
En gruppe børn i alderen 3-5 år blev filmet, mens de svarede på, hvad de
mente meningen med livet er, og én lille pige svarede; "Det er da at leve
det".
Lad os holde vores tanker enkle og finde mening der, hvor vores hjerte
fører os hen.
Når vi står overfor store forandringer og udfordringer... så må vi nogen
gange redefinere, hvordan vi ser os selv, så vi kan håndtere dét, der
bliver sendt i vores retning.
Det skønne er, når vi vokser med opgaven og formår at overraske os
selv.
Når vi svigter vores drømme.
Frygten, for det ene og det andet, fylder. Og frygten vokser med årene,
hvis modet ikke bliver trænet og vedligeholdt.
Jeg ynder at sammenligne modet med en muskel, som vi skal træne –
nøjagtig, som vi træner vores kroppe.
Du har måske trænet den "muskel", der gør dig mellemfornøjet, stresset,
og måske angst? Måske har du holdt dine sande behov langt nede og
gemt dem væk, alt imens dit ubehag er vokset?
Hvor end dine drømme og behov ligger, så lad dem vokse i dig. Hvad vil
du rigtigt gerne, hvis du turde springe ud af din komfortzone?
Mærk efter... Hvilke områder i livet er virkelig vigtige for dig – også
selvom du løber en risiko?
Øv dig også i at sætte ord på de mere komplicerede følelser og behov.
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Start, i dit eget selskab, med at sætte ord på dem og læg mærke til, hvor
mange restriktioner, du har lagt/lægger på din autenticitet, og derved
dine drømme.
Tænk over, hvad der bremser dig i at tage springet?
Husk; du afgiver din indre styrke, når du undertrykker dine egne behov i
et forsøg på at tilfredsstille andre. Og du risikerer at miste dig selv.
Stress og angst opstår, når vi forlader os selv, i forsøget på at
imødekomme andres behov, som ikke giver genklang inde i os...
Som det er med alle muskler, vi ikke bruger, så bliver mod- musklen
også hurtigt slap. Og jo ældre vi bliver, desto hårdere er det at få den i
form igen.
Vi får akkumuleret mere og mere i vores voksne liv. Ansvar for andre,
ejendele, økonomi, og ikke mindst vores tanker om økonomi og ansvar.
Hvad frygter du at miste, når du følger din drøm?
• Relationer?
• Økonomisk "tryghed"?
• Noget helt tredje?
Skriv ned:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Hvad ville du være i stand til at gøre med dit liv, hvis du kunne slippe
denne frygt?
Skriv ned:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Ofte er vores tanker så stærke, at vi har svært ved at skifte fokus og se,
at der er andre, ligeså gode eller bedre måder at leve på.
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Vores tanker styrer vores følelser og vores handlinger. Når vi fokuserer
længe nok på noget, så tror vi på det, som vores sandhed.
Du har altid et valg, også selvom du muligvis ikke føler, at du har det.
OG når, der er to muligheder, så er der også flere. Leg med at træne dine
tanker ud af den sort/hvide begrænsende tankegang.
Du er måske blevet virkelig dygtig til at fokusere på alt det, du ikke må,
og ikke kan tillade dig, som følge af mange års ubevidst intensiv
træning.
Jeg vil påstå, at du kan bruge al den flid, og alt dit fokus på at tænke på
en ny og meget mere åben og selvkærlig måde. Du vil opleve, at dit liv
hurtigt vil tage en positiv drejning.
Universet står klar med alle gaverne - du skal blot åbne op, og tage
imod! Og universets gaver har ingen udløbsdato, så det er aldrig for
sent...!
Når vi ikke tager os af vores basale behov.
Søvn, varieret og nærende kost, motion og velvære, kraftfuld og ærlig
kommunikation... Tager du disse områder alvorligt?
Er du opmærksom på at få fyldt din indre benzin tank op, så du kan køre
videre i livet uden at løbe tør halvvejs?
• Hvad forhindrer dig i at tage dig af dine basale behov?
• I hvilke situationer glemmer du at passe på dine behov?
• Hvad er dine hæmmende overbevisninger, når du rent faktisk tillader
dig selv at tage vare på dig selv?
Skriv ned:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Hvorfor bruge tid på de basale behov i en bog om coaching?
Fordi vi her kan afdække og få en klar fornemmelse af, hvor meget vi er
i stand til at varetage egne behov og stå ved dem.
Hvad siger vi til vores børn?
Få din søvn! Husk at spise tre måltider om dagen! Hvis du er ked af det,
så tag fat i en voksen!
Hvorfor må vi så ikke selv gøre det?
Hvor længe forventer vi, at vi kan køre på en halvtom tank, og stadig
være fuldt ud velfungerende?
Skriv dine tanker ned om dette:
• Hvad er dine egne forventninger til dig selv? (Hvad skal du kunne
klare og rumme fra din omverden?)
• Hvor stammer de fra?
• Er de realistiske?
• Hvad kan du allerede ændre i dag?
• Hvad det ville give dig at varetage dine behov?
• Hvem ville du være et forbillede for?
• Hvorfor er dette vigtigt for dig?
• Hvad er det underliggende, du frygter, der vil ske, når du udtrykker
dine behov og efterlever dem?
Skriv ned:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Kapitel 7. Ærlig og autentisk kommunikation.
Vores måde at kommunikere på, kommer ind under de basale behov,
fordi vi er nødt til at træde ud af den pæne rolle, når vi skal lære at
udtrykke vores behov.
Dette gælder også vores indre dialog...
Dermed mener jeg ikke, at vi skal sætte alle andres behov til side i vores
liv. Jeg mener udelukkende, at vi er nødt til at være mere autentiske,
mere nøgne og ægte i vores kommunikation.
Et eksempel er en kvinde, jeg har hjulpet med angst. Hun tillod ikke sig
selv at gå på toilettet, når hun var på arbejde. Hun følte, at hun skulle
være konstant effektiv, for ellers ville hun miste sit arbejde.
Resultatet var, at hun fik stress-symptomer og måtte sige op på sit
arbejde.
Da jeg spurgte hende, hvad hun tænkte og gjorde for at vedligeholde
denne følelse af stress på arbejdspladsen, var hendes svar prompte; ”Jeg
undertrykker alle mine behov - hele tiden!”
Og det er præcis her, det bliver interessant... for hvad er det præcis, vi
opnår ved at være så pæne og undertrykke vores behov?
Svaret er; vores frygt-profeti går i opfyldelse! Det bider sig ganske
enkelt i halen, når vi forsøger at undgå en bestemt følelse, adfærd, eller
resultat. For så støder vi på det på en anden måde, og ofte i en lidt værre
indpakning, end vi havde forudset.
Så hvad med at prøve noget andet? Hvad med at prøve at mærke efter,
hvad det er, du prøver at undgå via dine handlinger - eller mangel på
samme?
Nu vil jeg invitere dig til at arbejde med de typiske forhindringer i en
autentisk kommunikation:
Afsæt gerne minimum en time til denne øvelse.
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Vi har allerede været inde på flere af disse forhindringer, da jeg var inde
på, at vores tankemønstre kan få os til at forlade os selv.
Her er det delt lidt anderledes op. Denne øvelse udfordrer os meget
direkte i vores hverdagskommunikation.
• Når vi kommunikerer, som ofre.
• Når vi manipulerer og lægger ansvaret for vores trivsel over på
andre.
• Når vi anvender aggression. Enten fysisk eller mentalt. Truer og
forsøger at få den anden til at rette ind.
• Når vi altid ved bedre... Er micromanagers.
• Når vi er selvcentrerede og navlebeskuende.
Vi kan komme rigtig langt, når vi identificerer disse forhindringer hos os
selv.
Derfor kigger vi indad, og rydder op!
Når du er offer:
• Beklager dig meget.
• Har selvmedlidenhed.
• Føler dig ofte svigtet og såret.
• Taler meget svagt. Sukker meget...
• Bliver bitter.
Når vi vælger offerrollen, så afgiver vi power.
Vores fokus er udelukkende på problemet, og ikke på løsningen. Din
frygt vil fylde meget, og dit energiniveau vil dale.
Verden er ond, og du vil trække dig tilbage. Dette påvirker dit syn på dig
selv, og dine omgivelser vil blive påvirkede - og måske trække sig fra
dig.
Kig på dig selv udefra i fugleperspektiv og spørg dig selv:
• Er dette virkelig sandheden om, hvem jeg er? Er jeg virkelig
hjælpeløs?
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• Hvad vil være muligt for mig, hvis jeg fjerner denne rolle fra mit
liv?
Skriv dine refleksioner ned:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
• Hvornår ved du selv, at du er i offerrollen?
• Hvad kan du genkende til næste gang, så du kan nå at stoppe dig
selv?
• Hvad koster det dine relationer, når du er offer?
Skriv dine refleksioner ned:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Når vi er i offerrollen, så er en forgrenings-adfærd at tillægge
andre skyld:
• Manipulerer og laver spin.
• Fordrejer sandheden, så den anden part vil fremstå, som problemet.
• Forsøger at ramme andre på deres følelser, så de føler sig mindre
værd.
• Spiller martyr; ”Du skal da ikke tænke på mine følelser... suk”.
Når vi kaster skyldfølelse over på vores medmennesker, så er vi uautentiske, og vi fastholder os selv et sted, hvor selvudvikling er
nærmest umulig.
Spørg dig selv:
• Hvordan ville det føles, hvis én af mine nærmeste, altid gav mig
skyldfølelse, eller forsøgte at fornedre mit selvværd?
• Hvad ville der ske med mine relationer, hvis jeg var mere autentisk,
og tog ansvar for mit eget liv?
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Beskriv en nylig situation, hvor du bevidst eller ubevidst gav en anden
skyldfølelse - eller forsøgte på det.
• Hvad gjorde du specifikt? Vær 100% ærlig med dig selv!
• Hvad koster det dig i dine relationer, når du gør brug af
skyldfølelse?
Skriv dine refleksioner ned:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Når du bruger aggression, som kommunikation:
• Bliver hurtigt vred/farer i hovedet på andre.
• Angriber og sårer bevidst andre.
• Undertrykker/overser andres behov og meninger.
• Truer og kritiserer.
Misbrug af aggression lukker ned for dine menneskelige ressourcer.
Aggression er kun gavnlig i forbindelse med at skulle forsvare sit eget
eller andre mod overhængende fare.
Spørg dig selv:
• Hvornår anvender jeg aggression? Måske råber jeg ikke, men hvad
gør jeg i stedet?
• Hvad ønsker du af de situationer, hvor du ’hidser’ dig op, og truer
(direkte eller indirekte) dig til et resultat.
• Hvad kan du gøre næste gang i stedet?
Skriv dine refleksioner ned:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Hvornår har du anvendt aggression i kommunikation? Vær 100%
ærlig.
• Hvad var dit formål med at anvende aggression?
• Hvad koster det dine relationer, når du anvender magt?
• Hvad kan du gøre i stedet for at anvende aggression?
Skriv dine refleksioner ned:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Når du er micro-manager, kontrollerende og bedrevidende:
• Du ved bare bedst, hvordan tingene skal gøres
• Giver din mening til kende, også når du ikke er blevet bedt om det.
• Du skal altid have det sidste ord.
• Er micro-manager for dine omgivelser.
• Er fordømmende/dømmer hurtigt andre.
Når man har behov for at hævde sig og have ret, så handler det ofte
om et behov for kontrol. Og bag ved dette behov, ligger der en frygt.
Spørg dig selv:
• Hvor kommer dette behov fra?
• Hvad må du give slip på, for at give slip i dette behov?
• Hvad frygter du vil ske, når du slipper kontrollen?
Erkendelse: Vi kan udelukkende være eksperter på vores eget liv. Det,
der virker for os, virker ikke nødvendigvis for andre.
Kig indad:
• Hvem er du fordømmende overfor?
• Hvad dømmer du dem for?
• Hvor er det du mener, at du har ret i forhold til deres liv?
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• Hvordan ville jeres relation være anderledes, hvis du kunne
acceptere den anden person, som han/hun er?
• Hvem vil du øve dig på at kommunikere mere åbent og lyttende
med?
Skriv dine refleksioner ned:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Når du er selvcentreret:
• Lytter ikke til andre.
• Har en egen indre dialog kørende under samtalen.
• Afbryder andre.
• Gennemfører en samtale uden at spørge ind til den anden.
• Er selvoptaget og navlebeskuende.
• Hjælper primært andre for at blive rost.
Det er meget drænende at have en ’samtale’ med et menneske, som
primært snakker om sig selv, og ikke deltager i den pingpong, en dialog
gerne skulle være.
Der er ingen energi-udveksling, og derfor dræner det andre at tale med
denne type mennesker.
Andre mennesker vil føle sig meget lidt betydningsfulde for dig, og de
vil trække sig fra dig, og måske endda undgå samtaler med dig fremover.
Flyt fokus fra dig selv:
• Oplev glæden ved at lytte til andre. Oplev deres glæde ved at blive
hørt og den gave, der ligger her.
• Dit behov for selv at blive hørt, vil blive opfyldt i langt højere grad,
da andre vil begynde at finde dig interessant og givende selskab.
• Lyt fra et autentisk og interesseret sted i dig. Vent på, hvad den
anden siger og hør dem til ende.
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• Vær ærlig og giv udtryk for, hvis du ikke har tid eller lyst til at
snakke, i stedet for at være uinteresseret i samtalen.
Spørg dig selv. Vær 100% ærlig:
•
•
•
•

Hvad var dit fokus i den sidste dialog, du havde?
Stillede du personen spørgsmål og var oprigtigt interesseret?
Afbrød du?
Fik du lyttet autentisk?

Skriv dine refleksioner ned:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
At kommunikere/lytte autentisk er et tydeligt spejl på de mennesker, vi
virkelig er. Samtidig åbner vi også døren for nye sider i vores relationer,
der muligvis har været mudrede - måske i rigtig mange år.
Tak for dit modige arbejde!

Kapitel 8. Din indre have.
Lad os fortsætte med en lille historie, jeg synes giver et godt billede af,
hvordan vi mennesker er skruet sammen!
Forestil dig en have. En gammel have med gamle frugttræer, bærbuske
og blomsterbede. Denne have har du arvet, og den er beplantet af flere
tidligere generationer.
Du er nu voksen. Du er vokset op i denne have. Du kender alle træerne
og buskene. Du kender smagen af frugterne og bærerne, og du har
plukket et utal af buketter fra haven igennem årene.
I dine barndomsår og ungdomsår har du ikke overvejet at ændre så
meget, som en sten i haven. Men nu som voksen, begynder du at iagttage
haven med nye øjne. Måske oplever du noget på din vej eller får en ny
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erfaring, der gør, at du erfarer, at du slet ikke bryder dig om den
æblesort, der vokser her.
Du vil måske hellere have tomater i stedet for stikkelsbær osv...
Du begynder at drømme om at omlægge haven, og du begynder at
planlægge skridtene derhen. Alt imens du føler en begejstring ved at tage
styring på din have, så sniger der sig også en anden følelse ind og
forstyrrer.
Dine tanker kredser om din dårlige samvittighed over at ændre noget,
fordi andre har lagt en masse arbejde i den og givet dig den i gave. Du
tænker måske; "hvordan kan jeg nænne det?", "hvordan kan jeg tillade
mig det?".
Her står du så ved en skillevej. Valget står mellem at dyrke det, du
virkelig brænder for eller vedligeholde det, de andre har plantet for dig.
Skal du fortsætte med at høste de gamle frugter, der ikke rigtig siger dig
noget, men som har en historie? Eller skal du have skovlen frem og
anlægge din drømmehave?
Valget er dit, og valget er frit!
Vi er påvirkede af den skabelon, vi er skabt i og omgivet af. Med andre
ord så er vores voksne liv påvirket af den barndom, vi har levet i.
Nogen gange kan den påvirkning vise sig indirekte ved, at vi laver det
jeg kalder "kontra handlingsmønstre". Det vil sige, at vi hælder i
modsatte retning af vores forældres adfærd, for at undgå at komme til at
gentage deres fejltagelser og mønstre.
Der sker bare det, at alt det vi prøver at undgå, kommer frem på en eller
anden måde - indtil vi dealer med det!
Som børn suger vi de voksnes ord og adfærd til os.
Vi gør det for at overleve, og vi lærer samtidig, at for at overleve må vi
indgå i de spilleregler, der findes i den sociale kultur, vi lever i.
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Vi bruger derefter vores voksne liv på at finde ud af, hvad der er vores
autentiske kerne / essens, og hvad der er tillært adfærd.
Vi mærker, at vores sjæl vil noget andet med os, end det vi har lært...
Mit håb er, at du igennem denne bog, vil du lære kunsten; At turde leve
med livets uforudsigelighed. Vi træder ud af den tillærte skabelon - den
"trygge" ramme, der indrammer og styrer vores valg, og derved vores
skæbne.
Vores fremtid skabes fra de valg, vi træffer NU.

Kapitel 9. Ydmyghed & Storhed.
Jeg vil gerne invitere dig til at træne dit Beginners Mind. Vær nysgerrig
og åben. Og igennem dette mindset, både acceptere dem, vi er og verden
omkring os.
Denne accept giver os et nyt ståsted, når vi vil skabe vedvarende
forandring. Så med accept, mener jeg på ingen måde, at vi skal stå stille
og stagnere!
Accept & Tillid er vores fundament for udvikling.
Vi er alle både lærer og elev. Formår læreren at bevare den ydmyghed,
der er forbundet med at være eleven, er det dét, der gør læreren til en
mester. (Dette genkender alle forældre sikkert).
Når vi er åbne og nysgerrige, ligesom børn er, så er vi modtagelige. Det
er præcis dét, jeg mener, når jeg bruger ordet: ydmyg. Til gengæld når vi
er arrogante og bedrevidende, så er vi lukkede og ny læring preller af.
Jeg har undervist i en del år efterhånden. Og jeg har for længe siden
erfaret, at jeg er en bedre og mere åben underviser, når jeg selv
sideløbende, er elev.
Derfor stræber jeg altid efter at udvide min horisont og modtage
undervisning i alt fra nye sprog til nye fysiske færdigheder.
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Jeg har efterhånden undervist et utal af mennesker, og fælles for mange
af dem er; på trods af, at de lige er begyndt på uddannelsen, så har de en
forventning til sig selv om, at de allerede burde være eksperter i
området, uden at have berørt området før.
Accept & tillid er et stort og vigtigt kapitel i vores rejse ind i hjertet og
ud i vores modige liv. Skridt for skridt...
Erkendelse: Acceptér, at vi aldrig bliver 100% perfekte, og at vi roligt
kan give slip i noget af kontrollen - hav tillid til at det skal nok gå
alligevel!
Accepten er vores platform, vores start og landingsbane, vores fyrtårn i
mørket. Mange andre fine ord kan beskrive vigtigheden af accept, men
hvordan opnår vi accept? Det er vist, det vigtigste punkt her!
Vi opnår accept ved at kunne favne hele det menneske, vi er. Vi
indeholder alle mørke og lys, styrke og svaghed. Ved at acceptere, at vi
er nuancerede mennesker, vil tilliden støtte os, og kan vi vokse og
udfolde os.
Via accept og en ydmyg åben indstilling til livet, kan vi blive rolige. Og
gå ind i alle opgaver med dét konstruktive og åbne mindset; ”jeg gør det
bedste, jeg kan, og giver slip i om jeg får præcis det ønskede resultat”.
Måske vil skæbnen lære mig noget, og giver mig derfor et andet resultat.
Jeg vil lade Anker Jørgensen, tale her, ment som en inspiration.
Danmarks statsminister (Født 1922 - Død 2016)
For en del år siden interviewede, og fotograferede jeg denne dejlige
mand i hans lejlighed, mens vi nød et glas vin og spiste
flødeskumskager.
Jeg interviewede ham - blandt andre - fordi jeg var (og stadig er)
fascineret af mennesker, der har en indre drivkraft. Og som har skabt et
stort liv udelukkende ved brugen deres egen vilje og mod.
Spørgsmålene er inspireret fra Tao og Buddhismen:
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I visse filosofier mener man, at de tilbageholdende vil stå frem, at de
som ikke stræber, vil stå stærkest. Hvordan forholder du dig til dette?
”Det er sgu et godt spørgsmål, hvor har du det fra. Det er jo helt
profetisk.
Nu kender du jo ikke mig. Og jeg virker nok lidt frembrusende, men i
virkeligheden har jeg været en meget beskeden mand. Jeg har været
meget tilbageholdende, men ikke så meget, at jeg tvivlede på mig selv...
og dog, det gjorde jeg da ind imellem.
Jeg var ikke flittig i skolen. Nej, jeg var absolut ikke flittig. Jeg var
tilbageholdene i skolen, men ment i negativ betydning. Jeg fik ikke gode
karakterer.
Jeg kunne godt lide religion, og jeg kunne godt lide historie. Der var
nemlig noget at fortælle, og min fantasi var vist nok meget god. Der var
jeg lidt mere mig selv, lidt mere udfoldende.
Jeg har et lille kompleks... nu er jeg 85 år, og så tror du nok, at jeg
optræder offentligt med en selvfølge og en sikkerhed, men det gør jeg
slet ikke.
Så sent, som i går sagde jeg nogle ting, der var lidt for selvoptagede, og
som ikke skulle have været sagt.
Der var ikke nogen, som kritiserede det, tværtimod, de tog pænt imod.
Men somme tider er min selvkritik så stor, at jeg kan opdage det inden
min selvoptagethed bliver for stor.
Når man holder foredrag, der handler om en selv, så skal man jo tale om
én selv. Men der skal man passe meget på sit ego, og der var et par
gange i går, hvor jeg ikke fik fat i mig selv. Jeg er nok blevet for
rutineret. Jeg skal selv passe lidt på...
Før i tiden var jeg for sky og tilbageholdene, og nu er der fare, for det
modsatte.
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Det er skægt for jeg har aldrig defineret dette før. Det viser lidt om hvor
dybt spørgsmålet er.
Jeg har været tilbageholdene, men aldrig mere, end at jeg ville være
verdensmester i cykelløb, eller på landsholdet som fodboldspiller, og
nummer ét i svømning... det blev jeg da også engang, men det var fup.
Ha!
Spørgsmålet handler jo om menneskets muligheder på godt og ondt. Her
er det jo, at du indirekte siger...nu tolker jeg jo... jeg elsker at tolke alt,
jeg tror jeg kan tolke.
Det er en syndig verden, vi lever i - krige osv... Hvis man tror, at
menneskeheden nogensinde vil blive så klog, at man virkelig kan sætte
stræbet væk, og så kan vi bare leve, som løven og lammet, så må jeg
sige... det sker ikke! Og alligevel er det et mål, som kan gøre tilværelsen
tålelig.
I det omfang, som det trods alt lykkes at tæmme noget af stræberen og
det frembrusende og hjælpe de tilbageholdende lidt, så kan verden godt
blive bedre.
Det er min filosofi, og det er noget jeg har tænkt meget over - vi får
fandeme aldrig den ideelle verden.
Det farlige er jo så at sige, at alle, der stræber efter at få
studentereksamen eller blive cand. dit og dat, cand. skidt og kanel, er
forkert.
De stræber jo. Men der er jo forskelle på stræben... hvad stræber man
efter, og hvad vil man med det?
Man gør det jo gerne op på den måde, at de, som ikke stræber, ikke har
evner. Det tror jeg ikke uden videre på.
Hovmod kan være en hindring, og den er der langt mere af i vores
samfund end manglende evner.
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Alt hvad jeg har gjort i mit liv, har været bebyrdet med modstanden på
at gå i gang med det, og alligevel har jeg nået mange ting.”
Hvordan vil du definere begrebet storhed?

”Det er sgu nogle svære spørgsmål. Men jeg vil sige, at jeg kender et
menneske, og om hende vil jeg sige; hold kæft, hvor er hun stor. Altså
ikke fysisk. Hun er ikke til at skyde igennem. Hun er bare... Det er min
svigermor, som i dag er død.
Hun var uden uddannelse. Hun læste kun en eller anden jysk lokal avis,
og hun har gået derhjemme. Undtagen når hun hjalp til i tørvemosen.
Men hun var jo et menneske uden lige. Altså ordet: menneske. Det
beskriver jo ikke bare en gang kød og blod, der kan gå på to ben og
fægte med armene.
Det er noget usandsynligt stort, hvis man ser mennesket i dens egentlige
dybde. Den storhed hun besad, er næsten ikke til at finde. Men hun var
det! Hun var godheden selv - uden at blive sentimental.
Storhed er, når godhed er så dominerende, at personen ikke et øjeblik,
har en bagtanke.
Det findes næsten ikke, men kan man vokse bare lidt ud over sig selv. Så
er man et stort menneske.”
Hvordan vil du definere begrebet ydmyghed?

”Et menneskes selverkendelse, så dyb, at man tør se sandheden i
øjnene. Det er meget vigtigt, at man kan bevare sin ydmyghed og også
være stor... om muligt.
Storhed og ydmyghed hænger sammen. De er lige vigtigt. At være stor,
og samtidig bevare ydmygheden.
Ydmyghed, som bliver en vane, og som bliver en afgørende del af ens
tilværelse. Den kan blive selvudslettende.
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Der er en dobbelthed i begge, de begreber. Du kan kun være ydmyg, hvis
du er stor, og omvendt.”
Dét, jeg virkelig holder af ved de her ord fra Anker - en stor mand (dog
lille i højden), er, at de understreger, at den dag, vi tror, vi ved det hele.
Så præsenterer livet os for nye muligheder for at kigge indad.

Kapitel 10. Så længe vi kaster en skygge...
Med ordene fra Anker Jørgensen i sidste kapitel, bringer det mig netop
til at kigge på, hvordan vi via skyggearbejdet kan integrere en balance i
vores sind.
For at kommunikere autentisk og tage de ønskede skridt ud af vores
frygt - og dermed ud i friheden, må vi erkende alt det, der holder os
tilbage.
Meget af det ligger og gemmer sig i de skygger, der påvirker os, og som
stammer fra vores kodning - som vi har været inde på en del gange.
Skyggearbejde handler specifikt om at favne alt, hvad vi indeholder. Det
er et intensivt, dybt personligt arbejde, der rydder op i din fortid, frigiver
energi og efterlader dig med en viden om og en dyb følelse af: ”at du er
god nok – præcis, som den du er.”
De fleste af os kender det Buddhistiske ordsprog; ”Når du peger én
finger ud mod verden, så peger der tre ind mod dig selv!”
Da jeg første gang blev præsenteret for den måde at tænke på, forstod
jeg det ikke.
Jeg blev frustreret over ikke at blive mødt i min vrede og skuffelse mod
”verden”. Og i stedet få at vide, at jeg selv havde ansvaret, og at alt,
hvad jeg oplevede, kom fra mig selv.
Ansvaret? Forbløffet spurgte jeg; Hvordan kan jeg dog have ansvaret
for, at folk opfører sig dårligt, og jeg derved bliver ked af det og vred?
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Det var først, da jeg begyndte at beskæftige mig med skyggearbejdet, at
det gik op for mig, hvad ordsproget betyder.
Hver gang jeg havde modstand på et andet menneskes adfærd, så havde
jeg i virkeligheden modstand på, at jeg selv indeholder samme adfærd.
Og jeg vil ikke kendes ved denne adfærd i mig selv.
Måske kommer adfærden ikke til udtryk på nøjagtig samme måde, som
hos den anden person, men en variant af samme adfærd.
At erkende, at jeg selv indeholder alle facetter af den menneskelige
natur. Derved fjerner jeg den ”skygge”, jeg kan have på andre.
At genkende den i mig selv og få fred med den side i mig, gør mig
rummelig overfor andre mennesker... ikke at forveksle med
selvudslettende rummelighed... At arbejde med ens egne skygger, skal
ikke forveksles med at underkaste sig andres negative/destruktive
adfærd.
Derimod vil man opleve; at ved at få øje på ens egne skyggesider og
erkende dem, tiltrækker man ikke længere den negative adfærd hos
andre! – Hmmm... Magi?!
C.G. Jung udviklede skyggearbejdet. Han mente, at al vores "guld", lå
gemt i alt det, vi ikke vil vedkende os om os selv og vores dybeste
længsler.
Han mente, at vi, som børn, bygger et stift skelet op om vores essens baseret på de hændelser, der præger os i barndommens tidlige år.
Skelettet er den adfærd, vi ubevidst har taget på os for at overleve i
flokken.
Adskillelse fra flokken er lig med døden for et barn. Derfor tager vi den
adfærd til os, som vil bevirke, at flokken accepterer os.
Vi længes efter at være hele mennesker, og vi længes efter at blive SET.
Og så længe vi holder sider af os selv nede, fordi vi frygter at miste
’flokken’, så længe vil vi længes efter at være hele mennesker.
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Nedenunder den tillærte overlevelse, ligger vores dybe essens - vores
sjæl. Den taler hele livet igennem - igennem vores underbevidste jeg.
Den længes efter alt det, vi har lagt låg på, og den vil forsøge hele livet
igennem at få "ringet os op".
Men da den er fanget i barndommens følelser og stadig ikke har fået en
voksen stemme, vil den typisk komme til orde igennem projektioner og
barnlige følelser - derved får vi øje på den skjulte længsel, når vi har
modstand på andres adfærd.
Enten har vi ubevidst modstand på, at vi selv indeholder samme adfærd,
eller også vil vi ikke kendes ved denne adfærd i os selv. Og netop, fordi
vi ikke selv udlever denne side, får vi modstand på andre i stedet.
Når vi bliver bevidste om denne mekanisme i vores sind, vil vores tanker
og følelser ændres. Tanker om os selv og andre bliver oplyste og mere
rummelige. Ergo vil vores følelsesliv blive influeret af det arbejde, vi
laver med os selv.
Så hver gang vi har modstand på en adfærd, har vi en perfekt mulighed
for at få kigget på os selv.
Ved at erkende og omfavne, at vi selv indeholder alle facetter af den
menneskelige natur, udvisker vi den ”skygge”, vi kan have på andre. Og
ikke mindst, så giver vi os selv spillerum til at leve det liv, vi fortjener
og ønsker dybest inde i vores sjæl.
Det er nærmest umuligt ikke at føle empati med andre, når man kan
rumme sig selv fuldt ud.
Med andre ord; når vi altid forsøger at undgå en adfærd, følelse eller
væren, så sker der det tricky, at vi overkompenserer og balancen tipper.
Forsøger jeg for eksempel at undgå at vedkende mig, at jeg er ved at
blive ældre (mærkbart altså), så vil jeg bruge mange kræfter på at bevare
min ungdommens glød, adfærd og udseende.
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Hvad er der så galt i det, spørger du måske?!
Intet er galt i at bevare sin ungdoms glød, hvis det sker naturligt.
Men bliver det forceret, fordi jeg krampagtigt vil holde fast i noget, der
ikke er i min magt, så vil resultatet blive, at jeg vil virke desperat og
fokusere på det ydre udtryk.
Accepterer jeg derimod aldringen, og nyder livets efterår, så vil jeg
fremstå inspirerende og endda tiltrække yngre menneskers nysgerrighed.
Altså - når vi tør stå ved alt, hvad vi indeholder, som ikke er perfekt eller
kønt at kigge på, så bliver vi en inspiration for, at andre kan gøre det
samme.
Vi må gå ind i mørket for at hente vores lys ud!
Når vi undertrykker en hvilken som helst følelse eller impuls,
undertrykker vi også dens modsætning.
Jeg havde en klient, som er weekendfar. Han var meget stresset, når hans
børn var hos ham. Fordi han var rædselslagen for, at børnene ville synes,
han var kedelig at være sammen med.
Han forsøgte at undertrykke alt potentielt "kedeligt" ved at være på
konstant overarbejde i en søgen mod underholdning sammen med
børnene.
Han lavede altid et fuldt program for børnene i disse weekender med det
resultat, at de alle synes det var udmattende, og derved også ved at være
"kedeligt".
Da jeg spørger ham, hvordan det vil være for ham at tillade sig selv at
være en kedelig far, samt hvad det vil åbne af muligheder for deres
samvær, svarer han prompte; "så vil vi jo have frihed til at hygge os
sammen og slappe af i hinandens selskab.
Jeg spørger videre; Hvad vil det så åbne op for i jeres relation? Svarer
han igen hurtigt og helt lettet; "så vil vi kunne lære hinanden at kende".
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Når vi tillader os selv at undersøge, hvilken skjult gave, der ligger i den
adfærd, vi forsøger desperat at undgå. Så opnår vi den fulde accept af
alle vores menneskelige sider.
Forestil dig, at vi alle har en projektor - en pandelampe, hvormed vi
kaster billeder, farvet af vores helt personlige verdensbillede, ud på alt
og alle, vi møder.
Vi anskuer alting subjektivt og via vores historie/blueprint. Ud fra vores
billede af, hvordan vi er, og verden bør være, skaber vi projektionerne.
Det gør vi for at få kontakt til vores forbudte sider. De sider i os selv,
som vi, af forskellige årsager, har taget afstand til igennem vores liv.
Vores dybe længsler og vores essens, fornemmer de forbudte følelser, og
derved den forbudte adfærd hos andre.
Via spejlingen bliver vi præsenteret for alt det, vi ikke vil vedkende os
om os selv, og som vi dybt nede længes efter; nemlig at være hele
mennesker.
Vi ‘planter’ vores projektion - følelsen, som vi ikke vil vedkende os, i
andre mennesker – typisk hos nære relationer. Eller i autoritetsfigurer;
arbejdsgivere osv., da disse mennesker kan rokke ved vores fundament,
og derved kommer de tæt på at true vores ‘overlevelse’.
Måden dette sker på er meget subtil. Uden vi selv lægger mærke til det,
tager vi en adfærd ”på os”, der fremprovokerer den adfærd, vi har
modstand på hos vores projektions-”offer”.
Kender du følelsen af, at ”blive en anden person”, når du er sammen
med den eller den?
Han/hun får dette eller hint op i dig? Så er du højst sandsynligt udsat for
deres projektion - alt det, de ikke tillader sig selv hos sig selv, og med
sig selv.
Hent dine projektioner hjem til dig selv, og sæt dig selv fri!!
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Når du fremadrettet oplever modstand på et andet menneske, så gør dig
selv den tjeneste; at takke dig selv og universet for, at du har fået denne
mulighed for dybere indsigt i dine skygger!
Projektionerne gør, at vi ikke ser verden, som den virkelig er, men farvet
af vores eget verdensbillede (indre verden/vores historie).
Tror vi, at vi ser verden, som den virkelig er, så afholder vi os selv fra at
undersøge det skatkammer, der ligger i projektionerne/ skyggerne.
Overbevisninger og skygger går hånd i hånd.
Har jeg for eksempel en skygge på at fylde for meget, vil mine
tanker/overbevisninger typisk være; ”jeg vil miste noget, hvis jeg
fylder”.
Jeg vil måske sige til mig selv, at når jeg fylder, så vil folk tale bag om
min ryg, og jeg vil træde andre over tæerne.
Prøv at lægge mærke til hvordan dine skygger, og overbevisninger
hænger sammen.
Så længe vi lever, så længe kaster vi en skygge, - og vi har ansvaret for
at rydde op i vores egne skygger.

Kapitel 11. Tag skridtet ud af din hæmmende komfortzone!
Nu kigger vi komfortzonen dybt i øjnene!
Det første og vigtigste skridt er at erkende dine behov, dine længsler og
drømme - uden at affeje dem ved første tanke.
Ofte skal vi øve os i at acceptere vores følelser, særligt dem, vi ikke
synes er ”pæne”.
For eks: ”Jeg bliver stresset, når jeg skal besøge min demente mor fem
gange om ugen på plejehjemmet”.
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Ajjjj... det kan vi da ikke tillade os at føle!! Og da slet ikke tillade os at
sige det højt!
Ganske rigtigt vil mange blive stødt, hvis vi siger den slags "selviske og
upæne" ting højt.
Husk på; at hvis de bliver provokerede, er det højst sandsynligt deres
egne følelser og behov, de ikke kan rumme.
Dit mod til at udtrykke dine følelser ærligt, vil virke inspirerende og give
andre modet til at vende blikket indad.
Øv dig i at sætte ord på det, der er svært. Her er vi igen tilbage ved den
autentiske måde at kommunikere på.
Hellere være ærlig med din frustration over dine besøg hos din mor, og
måske endda skære ned på antallet af ugentlige besøg, end at lade det
hobe sig op inde i dig.
På den måde bliver din ægte kærlighed til hende meget mere synlig, for
dig selv – og bonus – også for hende.
Du har altid et valg...! Du kan for eksempel begynde ganske ”enkelt”
med at ændre dine ordvalg; hvordan du taler til dig selv om den givne
omstændighed.
Vælger du ord med styrke, eller ord som har en offer-klang?
Dette er motion for hjernen. Vi begynder simpelthen at styrke vores
selvtillid og selvværd, når vi vælger ord, der styrker os og vores tro på os
selv.
Eksempel: Jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at flytte langt væk fra
min bedste veninde. Det vil være at svigte hende nu, hvor hun står midt i
den grimme skilsmisse.
Her fik vi lavet en dobbelt offerrolle, både for os selv og for veninden.
Så tjek ind med dig selv, om dette er sådan, du reelt har det - eller om du
helst blot vil undgå at fremstå, som en dårlig veninde.
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Nu bytter vi ét ord ud; Jeg VIL simpelthen ikke flytte langt væk og
VÆLGER at være tæt på min veninde i denne hårde tid.
Ved at benytte et ord med viljestyrke og præget af en aktiv beslutning, så
får dit valg en helt anden energi - og du vil være meget mere til gavn for
dig selv og din veninde. For du ved nu, at du har truffet et valg – og et
valg betyder friheden til at være herre over dit eget liv.
Når du så er klar til at flytte, så vil det føles meget lettere og uden en
tung sky af dårlig samvittighed.
Bonus; Denne lette energi smitter måske endda af på veninden! Dette
understreger vigtigheden af at vælge ord med styrke.
Læg mærke til hvilke ord, der tager energien fra dig. Og hvilke ord, der
giver dig energi, når du giver dig selv lov til at give den gas med dine
drømme og behov.
Skriv dine refleksioner ned:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Når din komfortzone føles kvælende
Jo mere komfortable vi bliver, desto mere frygter vi det store ukendte jo mere vi ejer, desto mere frygter vi at miste.
Når det er sagt, så mener jeg bestemt ikke, at vi ikke skal eje noget eller
binde os til ting og andre levende væsner.
Jeg mener blot, at hvis den binding ikke er forbundet til dit sande jeg og dit sande ønske om hvordan dit liv skal leves, så bliver bindingen
usund. Med andre ord, bindingen er usund, når den frygtbaseret!
Jeg vil anbefale følgende affirmation, for at minde dig om din egen
styrke:
"Min lykke er fri og uafhængig af andre mennesker, steder og ting."
Det er kun dig, der kan tage springet!
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Vent ikke på, at situationen ænder sig af selv, eller at nogle andre gør
dine drømme til virkelighed.
Det er dig, der har ansvaret for at springe ud af din komfortzone. Hvis du
ser dig selv, som et offer for omstændighederne, er det svært at komme
ud af komfortzonens fængslende jerngreb, og derved ændre din
situation.
Du kan altid tage ansvar for den måde, du er i relationerne på – træd ud
af komfortzonen, hvis du forholder dig som et passivt offer og bliv aktiv
handlende i stedet for. Ændr det f.eks. i de relationer, der går dig på.
*Gå eventuelt tilbage i denne bog, og læs om offerrollens begrænsninger
igen.

Kapitel 12. Kroppens eget sprog.
Når vi overskrider vores egne sunde grænser, reagerer vi fysisk.
Nogen gange bliver komfortzonen direkte kvælende. Kroppen har en
eminent måde at fortælle, når frygten fylder i vores system, og når vi
ikke får lyttet til vores egne autentiske behov. Den giver os en fysisk
fornemmelse af kvælning, en stramning i halsregionen, og trykken for
brystet.
Følelsen af ikke at kunne få vejret... Disse kropslige fornemmelser er
ofte stress- og angstsymptomer.
Din krop kæmper imod, og den forsøger at fortælle dig, at du kører den
forkerte vej i livet. Du oplever fysisk modstand.
Modstanden består i, at din krop simpelthen siger; stop. Den vil ikke
være med længere. Den har truffet valget længe før, din bevidsthed
følger trop...
Du har måske formået at ignorere kroppens signaler gennem længere tid
– signaler som; træthed, irritation, manglende koncentration, dårlig
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fysik, dårlig vedligeholdelse af givende relationer m.v., og du bliver ved
med at køre videre - som en damptromle.
Men på et tidspunkt kan kroppen ikke mere; den skriger på nye tanker.
Når vi tillader os at åbne op for nye tanker om, hvem vi virkelig er, har
vi SÅ meget mere overskud. Når vi står ved vores autentiske behov, og
ikke er bange for at tage os af disse behov, er vi netop mere til stede med
alle dem, vi er så bange for at svigte, og som gør, at vi undertrykker os
selv til at starte med.
Det er et enkelt regnestykke - når du først får øje på logikken.
At have det godt og leve med bevidste tanker, er enkelt og ukompliceret.
Du skal bare lige lære, hvordan du gør.
Alt det du allerede kan vedrørende at undertrykke dine behov - det har
du trænet længe, og er blevet rigtig god til.
Hvad med at afsætte noget tid til at træne det, der sætter dine tanker fri?
Jeg er stærkt fortaler for, at vi lytter til vores krop, og at netop vores
krop kan afsløre, når vi er på vej ind ad den rigtige eller forkerte dør.
Som en parentes til den kropslige bevidsthed, og respekten for denne
"løgnedetektor" vi går rundt i hver dag, så må vi også huske, at kroppen
nogen gange kan blive forvirret og genkalde fornemmelser fra fortiden.
Dette fordi en situation minder om noget, den husker, og vi får derfor
kroppens erindring til at BETYDE noget om det vi står overfor i nutiden.
Den er altså også nuanceret, som alt andet menneskeligt. Så din opgave
er at stille spørgsmålstegn ved dine umiddelbare reaktioner og tanker,
som du kan mærke effekten af i din krop. Spørg dig selv; er dette et reelt
billede af nutidige hændelser, som min krop spejler?
Når kroppen råber højt!
Vi styrter ofte afsted, og løber så stærkt, at kroppen står af, - uden at vi
er bevidste om det.
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Vi forlader vores krop, og det gør vi ved at kæmpe imod dens
advarselssignaler, indtil den kapitulerer helt, og viser dette ved en kraftig
reaktion, som vi ikke kan overse.
•   Hvordan ser det ud, når du overskrider dine sunde grænser?
•   Hvor meget SKAL du nå på en dag?
•   Må du gerne sige fra til opgaver?
•   Hvorfor siger du ikke fra, når du kan mærke, at det er nødvendigt at
passe på dig selv?
Èn af mine elever nævnte for nylig, at hun havde haft en samtale med
hendes chef, hvor hun fortalte hvor meget hun kan magte, og hvordan
hendes arbejdsliv må være, for at hun kan følge med.
Den slags samtaler havde hun haft mange af, men uden at der skete
nogen mærkbar ændring i forhold til, hvor mange opgaver der hobede
sig op på hendes bord.
Hun fortalte, at stemningen på hendes afdeling havde ændret sig, og
kulturen var blevet mere accepterende, efter den sidste snak med hendes
chef.
Chefen var også begyndt, at tage lidt tidligere fri, og hente barnebarnet
fra vuggestue, og var begyndt at sige ting som; "Det er jo bare arbejde gå bare tidligere hjem idag".
Grunden til ændringen var, at min elev havde været tydelig i hendes
behov, ved den sidste samtale, og når vi er tydelige fordi vi VIRKELIG
står ved vores behov, så vil vi være i stand til at skabe små mirakler, og
inspirere andre.
Da hun startede på coachuddannelsen, var hendes mål at skifte job, fordi
hun ikke kunne kommunikere med hendes chef, og hun kunne ikke klare
arbejds-presset.
Idag stortrives hun, fordi har taget ansvar, og meldt rent ud. Hun er ikke
længere interesseret i at skifte job, og hun er blevet bevidst om at
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respektere kroppens signaler, tage ansvar for hendes behov, og
kommunikere rent ud.

Kapitel 13. Acceptér din frygt.
Hvad er du bange for?
Anerkend, at det er helt naturligt, når vi skal springe ud i noget nyt, så er
frygten ofte en tro rejsemakker:
Du føler dig urutineret og bange for at begå uigenkaldeligt fejltrin...
I ellevte time taler frygtens stemme måske til dig - på sin helt egen
udspekulerede måde. Den får dig overbevist om, at din plan ikke er god
nok. Måske begynder du ubevidst at bruge ord, der svækker dit mod.
Når vi er i frygtens greb, er vi styret af frygten for smerte, og for ikke at
kunne klare, hvad livet bringer os.
De fleste vil da mene, at det er mest fornuftigt at finde et fastlønnet
arbejde, i stedet for at blive selvstændig erhvervsdrivende. Der er mange
supergode argumenter for at blive og læne sig trygt op af den månedlige
lønningspose.
Husker du spørgsmålet; Hvad ville du gøre, hvis du vidste, at du ikke
kunne fejle?
Derved vender du dine handlemuligheder, fordi du ikke længere er
grebet af frygten. Og i stedet kan se den ude fra, som en følgesvend, du
ikke behøver lade dig styre af.
Med denne nye position af viljestyrke kommer; valgmuligheder, glæde
og handling = Flow!
Når du mærker frygten snige sig ind på dig på trods af, at du samtidig
føler dig draget mod en bestemt handling, så omfavn frygten.
Det gør du blandt andet ved at acceptere, at den er der og, at selve
følelsen af frygt, ikke er farlig.
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Frygten minder dig blot om, at dette er vigtigt for dig – og du derfor
også har noget på spil, hvilket sætter følelser i gang.
Din indre kritiker vil altid komme med forsøg på at holde dig tilbage –
det er den side, der er bange.
Tal kærligt, men også bestemt til kritikeren, så den ikke holder dig nede.
Dermed tager du endnu et skridt ud af den hæmmende komfortzone.
Jeg plejer altid at sige, at man ikke skal sammenligne sig med andre, da
alle har deres historie, og ingen er perfekte. Men nu vil jeg vende den
rundt...
Når du ind imellem slår dig selv oven i hovedet, fordi; de andre er meget
bedre end dig, og nu kan du ligeså godt pakke dine talenter sammen - så
husk på én ting;
ALLE har frygt for at begå fejl – vores frygt ligger bare på forskellige
områder i livet.
Frygten vil være der, hver gang du kaster dig ud i et nyt område, hvor du
føler dig urutineret.
En af mine tidligere elever frygtede, at nogen ville komme på uanmeldt
besøg, fordi hun ikke kunne rumme, at hun ikke fik tid til at rydde op, og
at de derfor nok ville dømme hende.
Men hun frygtede til gengæld ikke at stille sig op og tale for en stor
gruppe erhvervsledere.
Når du mærker frygten snige sig ind på dig på trods af, at du samtidig
føler dig draget mod en bestemt drøm - så omfavn frygten.
Den minder dig blot om, at dette er vigtigt for dig. Vend den rundt, så
den bliver dit barometer for vigtigheden af drømmen - i stedet for din
stopklods.
Lad frygten være dit gule lys, i stedet for dit røde stoplys. Giv dig selv
muligheden for at mærke, om du skal køre fremad. Og mærke, hvad der
ligger i den fremadrettede bevægelse.
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Læg mærke til energiernes automatiske tilbagetrækning, når du trækker
dig fra noget, som du har sat i gang, og som du virkelig gerne vil hen
imod.
Lige indenfor murene af komfortzonen er der et energetisk tomrum. Og
jo flere gange vi trækker os væk fra vores flow, og tilbage i tomrummet,
desto mindre tillid vil vi få til vores egen handlekraft.
Den eneste vej videre, er at handle - ét skridt af gangen. Hellere tage ét
lille skridt på vej hen mod din drøm, end slet intet.
Hav tillid til at du kan klare livet, med alt det livet bringer dig.
Det værste der kan ske, er at du har givet din drøm en chance.
Vær ALDRIG bange for at fejle! Det er ved at fejle, at vi bliver
klogere...

	
  

62	
  

	
  

Hvordan ser DIN komfortzone ud?
Det er selvfølgeligt forskelligt fra person til person, hvordan man
kommer ud af komfortzonen - alt afhængigt af, hvordan din komfortzone
ser ud. Brug derfor tid på at tænke over, hvad der kendetegner din
komfortzone.
Nogle har brug for at springe ud i det vilde og vovede, mens andre har
brug for at sætte farten ned.
Nogle er forandringsjunkier og leder hele tiden efter nye personlige
grænser, de kan bryde ud af. Deres komfortzone er rent faktisk
forandringen i sig selv, da det mest skræmmende for dem, vil være en
hverdag med ro og hverdagsliv.
Så det at hoppe ud i rutiner og hverdag er her, hvor du kan begynde, hvis
du hører til denne gruppe.
Andre bygger en mur omkring dem, der kan beskytte mod livets
uforudsigelighed. De har det bedst med trygge rammer og nul risiko.
Denne gruppe vil typisk løbe fra det ene gøremål til det andet, for at
opretholde "ro og orden" i de rammer, der er gældende for den enkelte.
Hører du til sidstnævnte gruppe, kan du begynde med at løbe en lille
risiko hver dag for at øve dig i, ikke altid at være i komfortzonen.
Måske skal du starte med at tage vare på nogle af dine basale behov?
Stoppe op, og nyd en kop kaffe i dit eget selskab - og lad børnene tage
bussen hjem eller, hvad der nu er din ”damptromle-tankegang”.
Lad ikke fortiden styre dig.
Vi har allerede flere gange været inde på, at vi er styret af vores tidlige
prægning. Og vi ved, at vi handler ud fra en række mønstre og
overbevisninger, som er etableret i vores barndom - som kan være mere
eller mindre hensigtsmæssige.
Nogen gange er vores komfortzone defineret af, hvad vi forsøger at
undgå, og derved ender vi bare i en anden uhensigtsmæssig spiral.
	
  

63	
  

	
  

Er der noget fra dine forældre, du forsøger at undgå at gentage? Det kan
være, at dine forældre f.eks. havde for få penge, da du var barn, og
derfor er du super bange for at ende i samme situation.
Derfor er du måske blevet en "knokler", og dine tanker kan holde dig
tilbage ift. at turde overskride din komfortzone: ”Jeg tør ikke springe ud
i dette projekt, fordi det bliver nok en fiasko, og jeg ender fattig, som
min mor og far.”
Men tænker du sådan, bliver du fastlåst i komfortzonen. Du
må acceptere og erkende dine mønstre på godt og ondt, men ikke lade
dem styre dig.
Spring ud i det, selvom erfaringer fra fortiden kan forstyrre. Husk; ingen
undskyldning vil kunne lindre din egen sorg ved at have ladet dig
hæmme af begrænsende overbevisninger.
Nu vender jeg tilbage til skyggearbejdet, og vores prægning fra
barndommens tidlige år...
Vi er sammensatte personligheder, og vi vil altid indeholde både lys og
mørke - lige meget hvor meget vi arbejder med os selv. Det vi prøver at
løbe fra, vil altid indhente os...
Der er visse områder, hvor det vil styrke dig at fralægge ansvaret. Efter
min bedste overbevisning, så er vi ikke ansvarlige for, hvordan vi vokser
op. Denne del af vores liv er jo med til ubevidst at beskrive vores livs
’manuskript’, som voksne.
Indenfor Gestaltterapien mener man, at vi vil genskabe vores tidlige
erindringer og traumer, for at genleve dem, fordi de fastholder os i vores
”sandhed” og skaber en form for tryghed – altså en falsk komfortzone.
Altså er vores voksenliv ét langt forsøg på at blive inden for frygtens
begrænsende greb.
De fleste af os kender til at have destruktive mønstre, og Gestaltterapiens
teori er, at vi gentager disse mønstre, for at kunne heale dem.
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Når vi først har fået kontakt med smerten bag vores mønstre, så kan vi
arbejde os imod en healing, og denne healing handler om accept af dig
selv - og ikke mindst tilgivelse af dig selv.
Du er uskyldig og ren, og nu kan du vælge, at du vil elske alt det du
indeholder, så det ikke længere skal spænde ben for dig.
Din egen ukærlige side, din egen kritiker, vil altid komme med sine
forsøg på at holde dig tilbage...
Husk blot, at den side, der vil holde dig tilbage, er bange.
Vi har alle forskellige tilgange til at komme ud af komfortzonen.
Udfordringen i forhold til komfortzonen, har intet at gøre med frygtens i
sig selv, men har at gøre med, hvordan vi navigerer i frygten.
Dette kommer til udtryk forskelligt hos forskellige personlighedstyper.
Jeg har brugt en del tid på at studere og interviewe mennesker, som er
kommet rigtig langt i livet på trods af, at deres arv og ubevidste
manuskript/kodning havde noget helt andet i kortene.
Det jeg blev fascineret af, var den dybe personlige drivkraft hos disse
mennesker.
Anker Jørgensen var én af de mennesker, jeg interviewede, som tidligere
nævnt.
Vi er heldigvis forskellige, og i forhold til komfortzonen vil jeg forsøge
at beskrive, hvordan jeg oplever nogle af personlighedstyperne.
Nogle er forandringsjunkier, der hele tiden leder efter nye personlige
grænser, de kan bryde ud af. Dette kan være en komfortzone, hvor ro og
hverdagsliv, bliver frygtindgydende.
Dette er en interessant vinkel på at være fanget i komfortzonen. En
begrænsende overbevisning kunne være; ”Står jeg stille, så betyder jeg
intet.”
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Nogle har et tydeligt kald og en dyb indre styrke, på trods af arv og
miljø. De føler frygten, mærker omgivelsernes modstand, og kaster sig
ud i det alligevel. De glemmer måske endda fra gang til gang, at de er
bange.
Disse mennesker vil ofte have evnen til at inspirere andre, da de ser
meget let på livet og tør gå vejen i spidsen for andre.
Andre bygger en mur, der kan beskytte mod livets uforudsigelighed.
Disse mennesker vil ofte være generelt utilfredse og lidende. De vil
prøve at overbevise andre om, at livet er barskt, og det er bedst ikke at
tage chancer.
Disse mennesker kan omvendes, oftest via udefra kommende inspiration
eller ved en nærdødsoplevelse. De kan ende med at blive store
inspiratorer selv, da de netop har været fanget i den hæmmende
overbevisning.
Genkender du dig selv i én eller flere af disse personlighedstyper, så
brug denne stund til at øve dig i at være kærlig overfor dig selv.
Al menneskelig drivkraft kommer fra et behov mod at søge op mod
lyset, og væk fra smerten. Så omfavn smerten, da den er din læremester!
Flowet ligger i handlingen.
Når du først er trådt ud af din komfortzone, vil du opleve et enormt flow.
Du kommer nemlig ikke i flow af at tænke dig til handlingen, men først
når du rent faktisk gør det. Du forlader den energiforladte komfortzone
til fordel for et sted, hvor du ønsker at være – et sted, der giver dig
energi.
Det kan dog også føles skræmmende, da det ikke er sikkert, at du lige
med det samme opnår den store glædesfølelse, som du forventede.
Husk på; vi mennesker er programmerede til at se advarsler,
skrækscenarier og potentiel fare, fordi vi har haft brug for - og stadig har
brug for - at kunne forudsige, hvornår vi skal tage benene på nakken.
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Denne indbyggede flugt og forsvarsmekanisme er meget anvendelig, når
vi skal overleve katastrofer af den ene eller anden art. Den bliver bare
forvirret ind imellem og brygger en masse scenarier sammen om
fremtiden, som vi ikke aner om vil blive opfyldt.
Vi kan kun gætte om fremtiden, og vi kan kun erindre fortiden.
Kontraster giver balance!
Jeg bor på nordsjælland, midt i den smukke natur. Her har jeg fundet
roen, og jeg nyder det daglige samvær med dyrene, og jeg skriver bøger,
når jeg ikke er igang med at undervise inde midt i København, hvor jeg
nyder pulsen fra alle de forskellige mennesker, fra alle hjørner af verden.
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Jeg har erkendt, at jeg har brug for både land og by, og jeg nyder begge
dele mere, når jeg kan vælge imellem dem.
Jeg elsker byens summen, forskellighederne, og kaosset, og samtidig
tillader jeg mig selv pauser fra andre mennesker, og nyder den
nonverbale kommunikation med dyrene, og roen på landet, hvor der er
højt til himlen, og hvor jeg går og har hyggelige snakke med hønsene,
fuglene, kattene, og min kære hund.
Det er vigtigt at tillade os selv, at være hele mennesker, og selvudvikling
bør ikke være en ny stress faktor, hvor du skal være perfekt til at være i
kontakt med dig selv, og altid have overskud til andre...
Jeg har ind imellem elever, som gerne vil opnå konstant balance i deres
liv.
Men uden kontraster, finder vi ikke balance, og uden at vedkende os
vores mangler, kan vi heller ikke opleve vores overskud.
Det jeg elsker ved selvudvikling, er at jeg aldrig bliver færdig!
Der findes ikke noget endgyldigt svar, og denne bog er blot mit bud på
redskaber, som jeg har gode erfaringer med i mit arbejde, og med mig
selv.
Jeg håber at du finder DIN egen vej, og at du vil være både læreren,
og eleven på din unikke vej!
Det er NU du lever, og jeg håber, du vælger at leve dit modige liv!
Vejen, der ikke starter i hjertet, ender blindt, - så lyt til dit hjerte!
De kærligeste ønsker fra mig til dig.
Sara Isabella
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