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INTRODUKTION   
 

Dette   opslagsværk   er   en   del   af   kurset   Find   vej   skabt   af   Louise   Berner.    

Bogen   kan   ikke   stå   alene,   men   skal   bruges   i   sammenhæng   med   det   øvrige   

materiale,   som   du   har   købt   adgang   til   på   louiseberner.dk.     

Bogen   er   tænkt   som   et   opslagsværk,   hvor   du   hurtigt   og   nemt   kan   få   

genopfrisket   elementerne   i   kurset.   

I   bogen   finder   du   korte   opsummeringer   af   begreber   og   modeller.   For   mere   

uddybende   og   dybdegående   gennemgang,   anbefaler   jeg,   at   du   ser   videoerne   

eller   lytter   til   lydfilerne   på   websitet.     

Her   i   bogen   finder   du   ligeledes   spørgsmål,   som   giver   mulighed   for   refleksion,   

så   du   kan   integrere   kursets   indhold   endnu   dybere   i   dig.   Det   gør   en   forskel,   når   

du   ikke   bare   tager   inspirationen   til   dig,   men   lader   processen   leve   og   giver   dig   

selv   den   gave   at   kigge   på,   hvordan   tingene   kommer   til   udtryk   i   dit   eget   liv. 1   

Jeg   anbefaler,   at   du   skriver   dine   svar   i   hånden    -   det   giver   for   de   fleste   den   

bedste   kontakt   til   den   indre   stemme,   som   vi   gerne   vil   have   i   tale.    Om   du   bruger   

arbejdsarket    eller   en   notesbog,   er   helt   op   til   dig    -   jeg   håber   bare,   at   du   vil   tage   
imod   opfordringen   til   at   skrive   i   hånden.     

  

God   læse-   og   arbejdslyst   

Louise   

  

     
1  Louise   Berner   har   alle   rettigheder   til   de   leverede   digitale   produkter   og   alt   materiale,   trykt   og   digitalt,   som   stilles   til   

rådighed   i   relation   til   dette   forløb.   Ved   køb   opnås   brugsret   til   produkter   og   materiale.   Brugsretten   er   personlig.   

Produkter   og   materiale   skal   behandles   fortroligt   og   må   ikke   udleveres   eller   videregives   til   tredjemand.   Produkter   og   
materiale   må   kun   anvendes   til   eget   brug.   
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MODUL   1     

DEN   UBEVIDSTE   ADFÆRD   
Vi   skal   kigge   på   adfærd   -   hvorfor   gør   du   det,   som   du   gør   -   også   når   det   ikke   

altid   gavner   dig.   

Vi   skal   se   på,   hvordan   du   passer   bedst   på   dig   selv,   ved   at   arbejde   med   balancen   

mellem   tillid   og   kontrol.   Du   vil   lære   at   spotte   dine   ubevidste   adfærd,   så   du   ikke   

længere   bliver   styret   af   den.   

Når   du   bliver   bevidst,   kan   du   slutte   fred   med   alle   de   ting,   du   ikke   længere   kan   

eller   skal.   Omdrejningspunktet   i   modulet   er   Adfærdsufoen:   

  

 ́    
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Handling     

Handling   skaber   forvandling,   og   hvis   ikke   du   handler,   sker   der   ingenting.   

Omvendt   kan   for   meget   handling   også   give   uro   og   mangel   på   plads   til   pauser   

og   dig   selv.   Du   skal   handle,   men   øve   dig   i   at   handle   på   det,   der   er   rigtigt   for   dig  

og   lade   alt   andet   ligge.   Jo   mere   plads   vi   får   skabt   til   dig   i   din   hverdag,   desto   

nemmere   bliver   det   at   mærke   og   vælge,   hvad   du   vil   handle   på.   

Overordnet   arbejder   vi   med   to   former   for   handling:    forceret   og   inspireret.     

Forceret   handling    er,   når   du   kæmper   og   vil   have   ting   til   at   ske,   selv   når   det   ikke   

lige   lader   sig   gøre.   

Inspireret   handling    er,   når   du   arbejder   i   medvind,   og   tingene   lykkes,   når   du   

handler   på   det   som   giver   mening   lige   netop   nu,   i   den   situationer   som   er   -   du   

kan   med   fordel    øve   dig   på   mere   og   mere   inspireret   handling.   

  

Ansvar   

Du   har   ansvar   for   dit   eget   liv,   ansvar   for   at   lytte   til   dig   selv   og   passe   på   dig.     

Det   er   ikke   altid   nemt   at   balancere   ansvaret,   og   derfor   kan   du   ende   med   at   

tage   ansvar   for   alle   andre   og   glemme   dig   selv,   eller   måske   helt   lade   stå   til   og   

ikke   tage   ansvar   for   noget   som   helst.     

Når   du   bliver   bedre   til   at   balancere   ansvaret,   tager   du   100   %   ansvar   for   dig   

selv,   og   giver   dermed   plads   til,   at   dine   medmennesker   ligeledes   kan   tage   100   %   

ansvar   for   dem   selv.   

Som   billede   på   at   tage   100   %   ansvar   arbejder   vi   med   forhaven,   og   øvelsen   
ligger   i   at   mødes   ved   hækken.   

 

Martyr   

En   martyr   en   person,   som   tager   for   meget   ansvar   for   alt   og   alle   omkring   sig   
og   handler   alt   for   meget.     

Når   vi   er   i   martyrrollen,   har   vi   en   indre   fortælling   om,   at   hvis   ikke   vi    gør   

tingene,   er   der   jo   ikke   nogen,   som   gør   det.   Vi   vil   gerne   beundres   for   vores   

ihærdighed   og   fortæller   gerne   om   alt,   hvad   vi   laver,   så   andre   kan   se,   hvor   

meget   vi   knokler.     
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Spørgsmål   til   Martyrrollen     
Find   et   roligt   sted,   dedikér   dig   til   processen   og   lad   blyanten   være   talerør   for   

din   indre   stemme.    Det   handler   ikke   om   at   søge   efter   det   rigtige   svar,   men   at   
skrive   det   ned,   som   umiddelbart   kommer   til   dig.   

Du   kan   eventuelt   lytte   til   den   guidede   introduktion   til   at   komme   i   kontakt   med   

den   indre   stemme.   

Spørgsmål   

1. Hvad   tænker   du   om   mennesker,   som   ikke   tager   ansvar?   

2. Hvem   af   dine   tætte   relationer   tager   ikke   nok   ansvar?   

3. Hvem   tager   du   overansvar   for?   

4. Hvornår   er   du   typisk   martyr?   

5. Hvad   giver   det   dig?   

6. Hvor   kan   du   begynde   at   slippe?   

7. Hvem   skal   have   deres   ansvar   tilbage?   

8. Hvad   frygter   du,   at   der   vil   ske,   hvis   du   slipper   ansvaret?   

  

  

  

O�er   
Offeret   har   typisk   givet   lidt   op,   vi   får   ikke   taget   ansvar   og   stort   set   heller   ikke   

handlet   på   noget.     

Når   vi   er   i   offerrollen,   føler   vi   typisk,   at   verden   er   imod   os,   og   at   det   er   synd   for   

os.   For   at   vi   kan   blive   i    offerrollen,   søger   vi   ofte   folk,   som   bekræfter   os   i,   og   

som   også   synes,   at   det   er   synd   for   os.   
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Jeg   har   lavet   et   arbejdsark   til   dig,   så   du   nemt   kan   svare   på   
alle   spørgsmålene.   

  
Du   finder   arket   bagerst   i   bogen,   eller   digitalt   sammen   med   
materialet   til   Modul   1.   

  

  



Spørgsmål   til   o�errollen   

Find   et   roligt   sted,   dedikér   dig   til   processen   og   lad   blyanten   være   talerør   for   

din   indre   stemme.    Det   handler   ikke   om   at   søge   efter   det   rigtige   svar,   men   at   

skrive   det   ned,   som   umiddelbart   kommer   til   dig.   

Du   kan   eventuelt   lytte   til   den   guidede   introduktion   til   at   komme   i   kontakt   med   

den   indre   stemme.   

Spørgsmål   

1. Hvornår   føler   du   dig   mest   som   offer/hvornår   er   det   mest   synd   for   dig?   

2. Hvem   tricker   typisk   følelsen   af   at   være   offer?   

3. Hvor   meget   fylder   offerrollen   for   dig?   

4. Er   offeradfærden   noget,   du   har   set   andre   have   i   din   familie?   (Hos   hvem   

og   hvordan   har   det   påvirket   dig?)   

5. Hvad   giver   det   dig   at   være   i   offerrollen?    

6. Hvad   er   du   bange   for   at   lykkes   med   eller   der   vil   ske,   hvis   du   begynder   at   

tage   ansvar?’   

7. Hvis   du   skulle   starte   et   sted   med   at   tage   mere   ansvar   for   dig   selv   og   dit   

liv,   hvor   skulle   det   så   være?   

  

  

  

Balancepunktet   i   Adfærdsufoen     
For   at   ramme   midten   af   ufoen   skal   du   arbejde   med   balancen   i   ansvar   og   

handling.   Du   skal   tage   endnu   mere   udgangspunkt   i   dig,   begynde   at   tage   ansvar   

for   dig   selv   og   det,   du   drømmer   om   og   har   brug   for.     

Når   du   begynder   at   handle   på   det,   der   falder   inden   for   dit   ansvarsområde,   vil   

du   opleve   et   helt   ny   form   for   flow.   En   vigtig   del   af   det   arbejde   er   at   finde   

balancen   mellem   tillid   og   kontrol.     
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Jeg   har   lavet   et   arbejdsark   til   dig,   så   du   nemt   kan   svare   på  
alle   spørgsmålene.   

  
Du   finder   arket   bagerst   i   bogen,   eller   digitalt   sammen   med   
materialet   til   Modul   1   

  

  



Tillid     

Tillid   er   en   stærk   tro   på,   at   tingene   nok   skal   løse   sig.   At   stole   på,   at   uanset   

hvilken   situation   du   står   i,   så   skal   der   nok   vise   sig   en   løsning.     

Det   er   ikke   det   samme   som   at   lade   stå   til   og   give   op,   men   i   stedet   en   måde   at   

være   i   verden   på,   hvor   du   tror   på,   at   det   hele   nok   skal   lykkes,   og   derigennem   

kan   slippe   kontrollen   og   knokleriet   og   stole   på,   at   vejen   videre   viser   sig.   Når   vi   

øver   os   i   tillid   er   det   meget   nemmere   at   slippe   martyr-   eller   offerrollen.   

  

Kontrol   
Når   du   ikke   oplever   at   have   tillid    stiger   behovet   for   kontrol.   Når   du   ikke   har   

tillid,   bliver   du   utryg,   og   en   måde   at   navigere   på   er   at   gribe   til   kontrol.   Du   

forsøger   at   planlægge   og   kontrollere   dig   ud   af   situationer,   hvilket   typisk   giver   

mange   tanker,   bekymringer   og   ofte   også   knokleri,   fordi   du   kæmper,   hvor   du   i   

stedet   kunne   slippe   lidt   og   vælge   tilliden.     

De   fleste   af   os   lærer   at   takle   livet   ved   hjælp   af   kontrol,   men   når   vi   slipper   

ansvaret   og   oplever,   at   det    lykkes,   så   bliver   det   nemmere   og   nemmere   at   

vælge   tilliden.   

  

OBS-adfærd   
Når   du   bryder   flowet   og   forlader   midten   af   ufoen,   er   der   forskellige   ting,   som   

du   kan   øve   dig   i   at   være   opmærksom   på.   Der   vil   typisk   være   en   af   følgende   ting   

på   spil:     

Bekymringer   

Kritik   &   beskyldninger   

Bortforklare   

Mundhuggeri   

Skjule   vigtige   følelser   

Sygdom/smerter   

Lyve   /   fordreje   sandheden   

Bryde   aftaler   

  

Jo   mere   opmærksom   du   bliver   på   ovenstående,   desto   nemmere   er   det   at   

stoppe   OBS-adfærden.    Du   skal   ikke   gøre   dig   selv   forkert   i   processen,   for   vi   har   

alle   den   adfærd   og   den   kigger   løbende   frem   hos   os   alle 2 .   I   stedet   skal   du   være   

nysgerrig   på   og   øve   dig   i   at   være   med   det,   som   er,   finde   tilliden   til,   at   det   nok  

skal   gå   og   modet   til   fuldt   ud   føle   de   følelser,   som   er.    Herfra   kan   du   igen   finde   

2  Alt   omkring   OBS-adfærd   og   bagvedliggende   forklaringer   er   inspireret   af   psykolog   Gay   
Hendricks   stor   arbejde   med   at   undersøge   ubevidst   adfærd.   
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flowet   og   det   næste   skridt   vil   vise   sig.   Vi   vender   tilbage   til,   hvordan   du   

nemmest   gør   det.   

   Bekymringer   

Når   du   bekymrer   dig,   er   det   sjældent   om   det,   der   sker   lige   nu,   men   langt   oftere   

om   fremtiden.   Typisk   kan   vi   på   kort   tid   udrulle   alverdens   scenarier   om,   hvad  

der   kan   gå   galt,   og   så   får   bekymringerne   frit   løb.   Lige   der   glemmer   vi,   at   vi   intet   

ved   om   fremtiden.   Vi   har   alle   tendens   til   at   forestille   os   det   værste,   men   det   er   

så   vigtigt   at   huske,   at   det   stik   modsatte   er   lige   så   sandt.   Når   vi   bruger   vores   tid   

på   bekymringer,   så   spilder   vi   faktisk   vores   energi.   Sat   lidt   på   spidsen   så   kan   du   

faktisk   ikke   være   nærværende   og   nyde   livet,   mens   du   bekymrer   dig   om   

fremtiden.   

  

   Kritik   &   beskyldninger   

Alle   former   for   kritik   og   beskyldninger   er   en   måde   ikke   at   tage   ansvar   på   og   i   

stedet   pege   fingre   af   andre.   Vi   kan   enten   gøre   det   højlydt   og   direkte,   eller   vi   

kan   ende   med   at   blive   smålarmende   emhætter,   som   hele   tiden   brokker   os   lidt   

over   andre.   Når   vi   bruger   kritik   og   beskyldninger,   skubber   vi   ansvaret   væk.   I   

stedet   for   at   forholde   os   til   det,   som   er   og   agere   ud   fra   det,   så   bruger   vi   vores   

energi   på   at   kritisere   og   beskylde   andre   for,   hvor   vi   er.   Vi   kan   ikke   ændre   på,   

hvordan   verden   er,   men   vi   kan   ændre   på,   hvordan   vi   forholder   os   og   agerer   i   

det,   som   sker   rundt   om   os.   Når   vi   stopper   kritik   og   beskyldninger,   tager   vi   

ansvaret   hjem   og    kan   begynde   at   gøre   det,   som   vi   selv   har   brug   for.   

   Bortforklaringer   

Når   vi   ikke   kan   eller   vil   være   med   det,   som   er   eller   sker   omkring   os,   er   det   en   

naturlig   mekaniske   at   bortforklare.   Sagt   lidt   firkantet   er   bortforklaringer   blot   

et   andet   ord   for   dårlige   undskyldninger.   Jeg   siger   ikke,   at   det   er   nemt,   men   

prøv   at   observere   hvor   og   hvornår   du   bortforklarer   enten   overfor   dig   selv   eller   

andre,   og   når   du   opdager   det,   så   øv   dig   i   at   vælge   realiteterne   i   stedet.   Det   er  

ikke   altid   sjovt   eller   nemt   at   se   realiteterne   i   øjnene,   men   når   vi   gør   det,   bliver   

det   meget   nemmere   at   rykke   på   det,   som   vi   selv   ønsker.   

  

   Mundhuggeri   

Mundhuggeri   eller   småskænderier   er   et   udtryk   for   ubalancerede   relationer,   

hvor   parterne   har   fået   lullet   sig   ind   i   en   kommunikation,   som   bærer   præg   af   

manglende   respekt.   Det   kan   være   respekten   for   modparten,   men   det   kan   også   

være   respekten   for   egne   følelser,   som   vi   skjuler   ved   at   skælde   lidt   ud   på   

oververdenen.   Dermed   ender   vi   i   relationer,   hvor   vi   mundhugges.   Måden   at   
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stoppe   på   er   at   starte   i   dig   selv,   vælge   igen   og   igen   at   være   den,   som   taler   pænt   

og   øver   dig   i   at   sætte   ord   på   det,   som   virkelig   rør   sig   og   ikke   skjule   det   bag   den   

hårde   tone.     

  

   Sygdom/smerter   

Sygdom   og   smerter   er   ikke   noget   tilfældigt,   som   bare   opstår.   Det   er   derimod   

kroppens   måde   at   kommunikere   til   dig   på.   Dette   skal   ikke   være   en   åbning   til   at   

diskutere   om,   vi   eksempelvis   selv   skaber   sygdomme   som   kræft   eller   andet,   det   

er   slet   ikke   på   det   niveau,   vi   skal   betragte   det.   Forestil   dig   i   stedet   tidspunkter,   

hvor   du   har   haft   lidt   for   travlt   lidt   for   længe.   Når   du   så   endelige   kan   holde   fri   

eller   slappe   af,   så   bliver   du   syg   -   det   er   ganske   enkelt   kroppens   måde   at   sige,   at   

du   har   budt   dig   selv   for   meget.   Det   samme   gælder   smerter,   her   har   den   

moderne   smertevidenskab   sat   fokus   på,   at   smerter   ikke   er   et   udtryk   for,   at   

noget   er   gået   i   stykker   eller   er   defekt,   men   at   kroppen   bruger   smerter   som   en   

måde   at   få   os   til   at   passe   bedre   på   os   selv.   Så   fremover   når   du   bliver   syg   eller   

får   smerter,   så   kan   du   med   fordel   se   på,   hvor   du   har   presset   dig   selv   for   meget,   

og   hvordan   du   kan   tage   bedre   vare   på   dig   selv.   

  

   Skjule   vigtige   følelser   

I   situationer   hvor   vi   ikke   er   trygge   eller   føler,   at   der   til   fulde   er   plads   til   dem,   vi   

er,   så   kan   det   være   svært   at   vise   hele   os   selv.   Derfor   gemmer   vi   os   lidt   og   

lægger   låg   på   de   følelser,   som   vi   forestiller   os,   at   der   ikke   er   plads   til.   Så   selvom   

vi   i   en   situation   bliver   sårede,   ked   af   det,   eller   meget   begejstrede,   så   skjuler   vi   

det,   ganske   enkelt   fordi   vi   ikke   er   sikre   på,   at   der   er   plads   til   det.   Når   ikke   vi   

viser   vores   følelser,   og   ofte   tilpasser   os,   viser   vi   os   selv,   at   det,   vi   føler,   ikke   er   

sandt.   Hvis   vi   gør   det   i   for   mange   situationer,   kan   vi   helt   blive   i   tvivl   om,   det,   vi   

føler,   er   ok.   Øvelsen   for   at   bryde   det   mønster   er   at   øve   dig   i   at   udtrykke   dine   

følelser,   og   derigennem   bliver   din   egen   bedste   ven.   Den   ven,   der   er   en   stabil   

støtte,   som   gør   dig   tryg   nok   til   at   vise   de   vigtige   følelser.     

  

   Lyve/   fordreje   sandheden   

Det   er   de   færreste,   som   stolt   fortæller,   at   de   lyver,   men   det   er   meget   mere   

normalt   end,   hvad   vi   normalt   taler   om.   Der   er   forsket   en   del   i,   hvorfor   og   hvor   

meget   vi   lyver.   En   del   tyder   på,   at   vi   alle   lyver   op   til   4   gange   om   dagen 3 …    Og   

inden   du   begynder   med   alle   forklaringer   om,   at   det   i   hvert   fald   ikke   gælder   dig,   

så   prøv   om   du   kan   nikke   genkendende   til   et   af   følgende   eksempler:   -meldt   

afbud   til   et   arrangement   med   en   undskyldning,   som   ikke   helt   holdt   vand,   -rost   

3   Anne   Marie   Mygind:   Løgn   -   en   guide.   
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noget   mad,   som   egentlig   ikke   smagte   fantastisk,   -en   lille   hvid   løgn   om   hvorfor   

du   kom   for   sent   etc.   Det   er   som   sagt   mere   menneskeligt   at   lyve,   end   vi   lige   gǻr   

og   forestiller   os,   men   ikke   desto   mindre   er   det   endnu   en   mekanisme,   hvor   vi   

undgår   at   være   med   det,   som   virkelig   gør   sig   gældende.   Så   næste   gang   du   

overvejer   at   stikke   en   lille   hvid   løgn,   så   prøv   at   se   om   du   ikke   i   stedet   kan   vælge   

sandheden.   

  

   Bryde   aftaler   

Vi   kan   have   alle   de   bedste   intentioner,   men   alligevel   kan   det   ske   at   vi   bryder   

aftaler   enten   med   os   selv   eller   med   andre.   Det   er   ikke   fordi,   du   er   et   dårligt   

menneske   eller   har   mindre   selvdisciplin   end   andre,   at   du   ikke   kan   overholde   

aftaler.   Det   er   i   højere   grad   et   produkt   af,   at   du   er   for   optimistisk   i   forhold   til,   

hvad   du   tror,   kan   lade   sig   gøre.   Med   andre   ord   presser   du   dig   selv   for   meget,   og   

når   det   sker,   er   det   svært   at   overholde   aftaler.   Løsningen   er   derfor   ikke   bare   at   

knokle   eller   kæmpe   mere,   det   handler   i   langt   højere   grad   om   at   love   mindre   og   

blive   mere   realistisk   omkring,   hvad   der   er   muligt   for   dig.   

  

Spørgsmål   til   OBS-adfærd     
Find   et   roligt   sted,   dedikér   dig   til   processen   og   lad   blyanten   være   talerør   for   

din   indre   stemme.    Det   handler   ikke   om   at   søge   efter   det   rigtige   svar,   men   at   
skrive   det   ned,   som   umiddelbart   kommer   til   dig.   

Du   kan   eventuelt   lytte   til   den   guidede   introduktion   til   at   komme   i   kontakt   med   

den   indre   stemme.   

Spørgsmål   

1. Kig   ned   over   listen   over   OBS-adfærd,   og   vær   ærlig   overfor   dig   selv:   

hvilke   typer   bruger   du   mest?   

2. I   situationer   hvor   du   tyr   til   OBS-adfærd,   hvorfor   gør   du   det   så?   Hvad   er   

du   bange   for,   at   andre   tænker   eller   opdager   om   dig?   

3. Hvis   du   skulle   øve   dig   i   at   mindske   en   bestemt   OBS-adfærd,   hvilken   

skulle   det   så   være   og   hvorfor?     

4. Hvordan   ville   du   mindske   den   udvalgte   OBS-adfærd?   I   hvilke   

situationer   eller   over   for   hvilke   mennesker?   Prøv   at   være   så   konkret   

som   muligt.     

5. Hvordan   kan   du   bedste   støtte   dig   i   at   mindske   din   OBS-adfærd?     
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Bagvedliggende   årsager   

OBS-adfærd   er   adfærd,   som   du   kan   bruge   til   at   øge   din   bevidsthed   og   betragte   

din   egen   adfærd   lidt   udefra.   Når   ovenstående   adfærd   kigger   frem,   er   der   

typisk   nogle   bagvedliggende   forklaringer,   som   gør   sig   gældende.   Det   kan   være   

nemmere   at   begrænse   OBS-adfærd,   når   du   øger   bevidstheden   om,   hvorfor   du   

anvender   den.   Det   kan   de   bagvedliggende   årsager   hjælpe   med:   

Føle   sig   forkert              Er   du   en   byrde   

Blive   ekskluderet   fra   flokken              Frygten   for   at   være   mere   end   andre   

Må   du   have   det   godt?   

 

   Føle   sig   forkert   

Når   du   føler   dig   forkert,   er   det   en   måde   ikke   til   fulde   at   eje   og   tage   ansvar   for   

den,   du   er,   men   i   stedet   tro,   at   der   er   en   opskrift   på,   hvordan   du   skal   være   for   at   

passe   ind   i   livet.     

Når   vi   føler   os   forkerte   og   ikke   nuancerer   den   følelse   for   os   selv,   er   det   som   at   

træde   et   skridt   væk   fra   livet,   flytte   sig   væk   og   holde   sig   selv   fast   i,   at   alle   andre   

kan   finde   ud   af   livet,   er   bedre,   dygtigere,   mere   værd.     

Det   er   hårdt   at   indse,   men   den   eneste   måde,   du   kan   stoppe   følelsen   af   at   være   

forkert,   er   ikke   ved   at   kæmpe   for   at   passe   ind,   men   i   stedet   være   nysgerrig   og   

tage   fuld   ejerskab   over   den   du   er,   dine   behov,   kompetencer   mv.    Arbejdet   med  

kernekompetencer   i   modul   2   er   en   genvej   til   lande   endnu   mere   i   ejerskabet.   

  

   Blive   ekskluderet   fra   flokken   

Vi   nedstammer   fra   dyrene   og   der   er   ingen   tvivl   om,   at   vi   er   flokdyr.   Uanset   om   

du   er   introvert   eller   ekstrovert,   ligger   der   dybt   i   dine   celler   en   overbevisning   

om,   at   hvis   du   bliver   udelukket   fra   flokken,   så   kan   det   i   værste   fald   betyder   død.   

Derfor   gør   du   instinktivt   rigtig   meget   for   at   passe   ind.   Når   du   går   for   langt   i   
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Jeg   har   lavet   et   arbejdsark    til   dig,   så   du   nemt   kan   svare   på   
alle   spørgsmålene.   

  
Du   finder   arket   bagerst   i   bogen,   eller   digitalt   sammen   med   
materialet   til   Find   Vej.   

  

  



forsøget   på   at   passe   ind,   indgår   for   store   kompromiser   og   ignorerer   din   egen   

indre   stemme,   så   gavner   det   dig   ikke.     

Der   er   en   klar   sammenhæng   mellem   at   føle   sig   forkert   i   flokken   og   løbende   

tilpasse   sig   for   at   passe   ind,   men   øvelsen   ligger   i   at   gøre   dig   selv   til   det   vigtigste   

mennesker   i   dit   liv   og   virkelig   lytte   til   dig   selv.     

  

   Må   du   have   det   godt?   

Vore   samfund   udspringer   af   protestantismen   og   kristendommen,   og   bygger   på   

en   forudsætning   om,   at   vi   skal   yde,   før   vi   må   nyde.   Selvom   vi   på   mange   måder   

har   et   moderne   samfund,   er   der   klare   tråde   tilbage   til,   at   vi   stadig   tror,   at   vi   skal   

lide   lidt.     

Derfor   er   der   et   vigtigt   spørgsmål,   som   du   kan   stille   dig   selv:    Må   du   være   glad?   

Vi   har   alle   vores   eget   usynlige   glasloft   for   glæde,   succes,   sjov   etc.   Intet   kunne   

være   mere   forkert,   for   der   er   ingen   grænser   for,   hvor   godt   du   må   have   det.     

Jo   mere   du   bliver   fortrolig   med   at   leve   i   midten   af   Adfærdsufoen,   desto   
nemmere   vil   det   blive   for   dig   at   have   og   bevare   det   gode.   

 

   Er   du   en   byrde?   

Hvis   du   på   tidspunkter   i   dit   liv   har   følt   dig   som   en   byrde,   eller   måske   stadig   

føler   det,   så   kan   det   være   svært   at   tillade   dig   selv   at   have   det   godt,   at   fylde   

mere,   at   få   mere   succes.     

Forklaringen   findes   i   den   underliggende   tolkning,   der   går   på,   at   hvis   du   får   det   

godt,   fylder   mere,   eller   får   mere   succes,   så   vil   du   også   være   en   større   byrde   -   

og   derfor   lægger   du   bånd   på   dig   selv.   Intet   kunne   være   mere   forkert.     

  

   Frygten   for   at   være   mere   end   andre   

Det   er   kendt   i   mange   kulturer,   men   ikke   mindst   i   den   danske,   hvor   vi   har   

janteloven.   Rigtig   mange   holder   sig   selv   tilbage,   laver   om   på   sig   selv   alene   fordi   

der   er   en   underliggende   frygt   for   at   komme   til   at   outshine   andre.     

Så   i   stedet   for   at   gøre   det,   som   vi   er   rigtig   gode   til,   så   acceptere   vi   det   

næstbedste   bare   lige   for   en   sikkerheds   skyld,   så   vi   ikke   kommer   til   at   være   alt   

for   god   i   forhold   til   andre.   
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Bevidst   -   ubevidst   adfærd   

Når   du   øger   bevidstheden   om   din   egen   adfærd,   bliver   du   i   stand   til   at   betragte   

dig   selv   og   din   adfærd   lidt   udefra.   I   stedet   for   at   autopiloten   styrer   hele  

showet,   kan   du   overtage   styringen   og   ændre   din   adfærd.     

Vi   er   alle   martyrer,   vi   er   alle   ofre,   og   vi   har   alle   OBS-adfærd.   Det   har   
forskning   gennem   mange   år   bekræftet.    

Værktøjer   i   Find   vej   hjælper   dig   med    at   øge   din   bevidsthed   og   mindske   

andelen   af   ubevidst   adfærd.   På   den   måde   kan   du   stille   og   roligt   slutte   fred   med   

dig   selv   og   flytte   dig,   når   den   ubevidste   adfærd   kigger   frem.   Resultatet   er,   at   du   

lever   mere   i   balance   fra   midten   af   Ufoen.     

 

 

MODUl   1   -   Afrunding   og   refleksion   

Brug   lidt   tid   på   at   runde   første   modul   af   ved   at   svare   på   nedenstående   

spørgsmål.   

Spørgsmål   

1. Hvad   har   været   det   mest   overraskende   i   dette   modul?   

2. Hvad   tager   du   med   dig   fra   dette   modul?   

3. Hvordan   vil   du   helt   konkret   begynde   at   arbejde   med   det   i   din   hverdag?   

4. Skriv   gerne   lidt   yderliger   erkendelser   til   dig   selv   om   dette   modul   
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Jeg   har   lavet   et   arbejdsark   til   dig,   så   du   nemt   kan   svare   på   
alle   spørgsmålene.   

  
Du   finder   arket   bagerst   i   bogen,   eller   digitalt   sammen   med   
materialet   til   Modul   1   

  

  



  

MODUL   2   
DINE   KERNEKOMPETENCER   

  

Vi   skal   arbejde   med   det,   som   du   gør   virkelig   godt,   næsten   uden   at   opdage   det   

selv.   

Samtidig   skal   vi   finde   det,   som   du   virkelig   ikke   er   god   til,   så   du   én   gang   for   alle   

kan   slutte   fred   og   give   slip   på   netop   det.   

Når   du   kender   dine   kernekompetencer   og   bliver   fortrolig   med   at   bruge   dem,   
bliver   hverdagen   sjovere   og   nemmere,   og   du   kan   give   slip   på   de   daglige   
kampe.   
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Kernekompetencer   

Kernekompetencer   er   de   kompetencer,   som   er   de   mest   fremtrædende   hos   dig.   

Dem,   som   du   bruger   uden   helt   at   tænke   over   det,   dem   som   er   i   brug,   når   det,   

du   laver,   virker   sjovt,   nemt   og   meningsfyldt.     

Jo   mere   du   får   dine   kernekompetencer   i   spil   i   dit   liv   og   hverdag,   desto   
nemmere   og   sjovere   vil   livet   blive.     

 

Alle   kompetencer   

Gallup   har   gennemført   en   en   stor   analyse,   hvor   man   ønskede   at   finde   de   

grundkompetencer,   som   gør   sig   gældende   hos   alle   mennesker   -   uanset   

nationalitet,   uddannelse,   branche,   plads   i   hierarkiet   etc.    Gallup   interviewede   

mere   end   1,7   millioner   personer   i   dette   store   projekt.   

Arbejdet   førte   til   en   liste   af   34   kompetencer,   som   alle   mennesker   er   i   

besiddelse   af.   Nogle   er   vores   kernekompetencer,   altså   dem,   som   det   falder   os   

mest   naturligt   at   bruge.   Andre   kompetencer   trækker   vi   meget   lidt   på,   og   har  

svært   ved   at   identificere   os   med.     

Vi   arbejder   på   kurset   endnu   mere   i   dybden   med   kompetencerne,   men   

herunder   finde   du   en   liste   over   alle   34.   I   et   appendix   til   bogen   kan   du   ligeledes   

læse   en   kort   beskrivelse   af   dem   alle.   

Analyserende   

Anerkendelsessøgende   

Ansvarlig   

Charmerende   

Disciplineret   

Filosoferende   

Fix-it   

Fleksibel   

Fokuserende   

Forbedrende   

Fremtidsorienteret   

Harmoniskabende   

Holistisk   

Idérig   

Inddragende   

Individorienteret   

Indlevende   

Kommunikerende   

Konkurrerende   

Koordinerende   

Lærende   

Målrettet   

Optimistisk   

Relaterende   

Researchende   

Retfærdig   

Sammenhængssøgende   

Selvsikker  

Startende   

Strategisk   

Styrende   

Udviklende   

Værdifast   

Vurderende   
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Indre   eller   ydre   styret   

Der   bliver   ofte   talt   om   indre   og   ydre   styring   i   forhold   til   selvværd.   Tør   du   tro   
på   dig   selv,   eller   ender   du   med   at   gøre   det,   som   du   tror,   at   alle   andre   

forventer   af   dig?     

Det   er   lidt   samme   tankegang,   du   skal   bruge   i   forbindelse   med   indre   og   ydre   

styring   af   kompetencer.   Du   kan   ende   med   ikke   at   bringe   dine   virkelige   

kernekompetencer   i   spil,   da   du   af   forskellige   årsager   ikke   har   lært,   at   de   er   ok   

eller   værdifulde.   Måske   er   du   blevet   bedt   om   at   skrue   ned   for   noget   af   det,   som   

kom   til   udtryk   via   dine   kernekompetencer.   Måske   har   andre   rost   dig   for   

adfærd,   som   du   er   endt   med   at   holde   fast   i,   selvom   der   egentlig   er   noget   andet,   

som   du   endnu   bedre   kan   lide.     

  

God   til   og   elsker   

Det   er   så   vigtigt,   at   vi   giver   os   tid   til   finde   nuancerne   i   det   vi   gør   og   det   vi   kan.   

Hvorfor   gør   vi   det?   Kan   vi   lide   det?   Beriger   det   os?   Det   er   så   nemt   at   ende   med   

at   gøre   noget,   fordi   andre   har   rost   os   for   det,   og   ikke   fordi   det   virkelige   beriger   

os   selv   at   gøre   det.   Når   vi   gør   mere   af   det,   som   vi   er   gode   til   og   samtidig   elsker,   

vil   vi   opleve,   at   det   bliver   nemmere   og   sjovere   at   være   os.   Udfyld   skemaet   med   

alt   hvad   der   kommer   til   dig,   glemt   alt   om   kompetencenavne   etc,   men   tænk   på   

din   dagligdag   og   sæt   dine   aktiviteter   ind   i   kolonnerne.   Der   kan   være   behov   for   

at   lave   2   skemaer,   et   for   arbejder   og   et   for   privatlivet,   men   det   kan   du   bedst   

selv   vurderer,   om   er   nødvendigt   for   dig.  

Du   laver   skemaet   på   følgende   måde:   Lav   4   kolonner   og   giv   dem   følgende   titler   

- god   til   og   elsker   

- God   til,   men   elsker   ikke   

- Ikke   god   til,   men   elsker   

- Ikke   god   til   og   elsker   ikke   
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Jeg   har   lavet   et   arbejdsark   til   dig,   så   du   nemt   kan   
udfylde   skemaet.   

  
Du   finder   arket   bagerst   i   bogen,   eller   digitalt   sammen   med   
materialet   til   Modul   2   

  

  



Spørgsmål   til   kompetencer   -   Del   1   

Find   et   roligt   sted,   dedikér   dig   til   processen   og   lad   blyanten   være   talerør   for   

din   indre   stemme.    Det   handler   ikke   om   at   søge   efter   det   rigtige   svar,   men   at   

skrive   det   ned,   som   umiddelbart   kommer   til   dig.   

Du   kan   eventuelt   lytte   til   den   guidede   introduktion   til   at   komme   i   kontakt   med   

den   indre   stemme.   

Spørgsmål   

1. Hvad   laver   du,   når   du   glemmer   tid   og   sted?   

2. Er   der   drømme,   uddannelser   eller   andet,   som   du   har   droppet,   fordi   

andre   ikke   mente,   at   du   kunne   tjene   penge,   eller   at   det   var   ordentligt   og   

godt   nok?   Hvis   ja-   hvilke?   

3. Hvad   ville   du   ønske,   at   du   kunne   leve   af   at   lave?   

4. Hvad   gør   du,   fordi   nogen   har   fortalt   dig,   at   du   skal   (men   som   måske   

egentlig   ikke   giver   mening   for   dig)?   

5. Hvad   ville   du   elske   at   lave   endnu   mere   af?   

6. Hvilken   adfærd,   rutiner   eller   vaner   holder   du   fast   i,   selvom   de   ikke   

beriger   dig   eller   springer   ud   af   lyst?   Måske   fordi   du   bare   har   “lært”,   at   

det   er   sådan,   man   gør?   

7. På   hvilke   områder   er   du   drøntræt   af   pligter,   skulle   og   burde?   

8. Færdiggør   sætningen:   Jeg   er   sådan   en,   som   altid...   

9. Færdiggør   sætningen:   Jeg   kunne   aldrig   drømme   om…   

  

  

  

 

Spørgsmål   til   kompetencer   -   Del   2   

Du   skal   ikke   være   god   til   lidt   af   det   hele.   Du   skal   i   stedet   øge   bevidstheden   om   

det,   som   du   gør   rigtig   godt   -   dine   kernekompetencer   -   og   mindst   lige   så   vigtigt   

det,   som   du   virkelig   ikke   er   god   til.     

Efter   at   have   gennemført   workshoppen   kan   du   med   fordel   notere   dine   top-   og   

bundkompetencer,   så   du   kan   huske   dem   og   evt   genbesøge   dem.   
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Jeg   har   lavet   et   arbejdsark   til   dig,   så   du   nemt   kan   svare   
på   alle   spørgsmålene.   

  
Du   finder   arket   bagerst   i   bogen,   eller   digitalt   sammen   med   
materialet   til   Modul   2   

  

  



Spørgsmål:   
  

1. Beskriv   hvordan   det   vil   være,   hvis   du   begynder   at   skabe   en   hverdag,   

hvor   du   bringer   dine   kernekompetencer   i   spil   både   privat   og   evt.   i   dit   

arbejdsliv?   Hvad   vil   det   give   dig?   

2. Som   modsætning   så   prøv   at   forestille   dig,   hvordan   det   ville   være,   hvis   

du   har   en   hverdag,   hvor   du   primært   skal   bruge   dine   bundkompetencer?   

  

  

  

  

MODUl   2   -   Afrunding   og   refleksion   

Brug   lidt   tid   på   at   runde   andet   modul   af   ved   at   svare   på   nedenstående   

spørgsmål.   

Spørgsmål   

1. Hvad   har   været   det   mest   overraskende   i   dette   modul?   

2. Hvad   tager   du   med   dig   fra   dette   modul?   

3. Hvordan   vil   du   helt   konkret   begynde   at   arbejde   med   det   i   din   hverdag?   

4. Skriv   gerne   lidt   yderliger   erkendelser   til   dig   selv   om   dette   modul     
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Jeg   har   lavet   et   arbejdsark   til   dig,   så   du   nemt   kan   svare   
på   alle   spørgsmålene.   

  
Du   finder   arket   bagerst   i   bogen,   eller   digitalt   sammen   med   
materialet   til   Modul   2   

  

  

     
Jeg   har   lavet   et   arbejdsark   til   dig,   så   du   nemt   kan   svare   på   
alle   spørgsmålene.   

  
Du   finder   arket   bagerst   i   bogen,   eller   digitalt   sammen   med   
materialet   til   Modul   2   

  

  



  

MODUL   3   
ALT   ER   EN   FASE   

  

I   dette   modul   går   vi   i   dybden   med   livets   faser.   Livet   er   ikke   en   lang   dans   på   

roser,   men   når   du   bliver   bedre   til   at   danse   med   de   faser,   du   møder,   finder   du   

vejen   igennem   med   mindst   modstand.   

Når   du   lærer   at   håndtere   og   forkorte   de   sværere   perioder,   gør   du   plads   til   
mere   nydelse   og   flow.   
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Faser   

I   det   store   billede   er   alt   i   livet   faser,   eksempler   er   årstiderne,   naturen,   månen   

og   vores   livsfaser.     

Det   kan   vi   dog   godt   glemme   i   vores   hverdag,   hvor   vi   så   gerne   vil   styre,   hvad   der   

skal   ske   og   hvornår.     

Når   vi   i   langt   højere   grad   ser   og   accepterer   de   faser,   som   hele   tiden   omgiver   os   

alle,   kan   vi   stoppe   nogle   af   de   kampe,   som   vi   kæmper.   Ligesom   det   ikke   giver   

mening   at   hive   i   en   gulerod   for   at   få   den   til   at   vokse   hurtigere,   så   nytter   det   

heller   ikke   noget,   hvis   vi   forsøger   eller   kæmper   mere   i   perioder,   hvor   det   ikke   

giver   resultater.    Alt   er   en   fase,   og   du   skal   øve   dig   i   at   leve   i   pagt   med   netop   

det.   

 

Op-   og   nedture   

Alle   liv   har   op   -og   nedture,   og   det   er   netop   i   modsætningerne,   du   ser   

detaljerne   og   bliver   i   stand   til   at   opleve   alle   nuancerne.   Øvelsen   er   at   nyde   

opturene,   finde   ro   og   tillid   i   nedturene   og   navigere   sikkert   gennem,   og   det   er   

netop,   hvad   vi   arbejder   med   i   dette   modul.   

 

Skovsøen   

Skovsøen   er   et   billede   på   nedturene   i   livet.   En   gang   imellem   er   skovsøen   så   lille   

som   en   vandpyt,   andre   gange   er   den   dyb,   grim,   fyldt   med   alger,   og   lugter   fælt.   

Når   du   ønsker   udvikling,   undgår   du   ikke   skovsøen.   En   gang   imellem   vælger   du   

selv,   at   det   er   tid   til   udvikling,   andre   gange   smider   livet   dig   ud   midt   i   skovsøen.   

En   ting   er   sikkert:   du   drukner   aldrig   i   skovsøen,   selvom   den   ikke   altid   er   sjov   at   

være   i.     

Skovsøen   skal   minde   os   om,   at   alt   er   en   fase,   og   at   der   altid   venter   en   ny   bred   
på   den   anden   side.    En   bred   med   solskin,   kolde   drinks   og   ro.   Hvis   ikke   du   går   

igennem   skovsøen,   kommer   du   ikke   over   til   den   anden   bred.     
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Værktøjer   til   at   komme   igennem   skovsøen   

Du   kan   føle   dig   opgivende   eller   magtesløs,   når   du   rammer   skovsøen,   men   

sådan   behøver   det   ikke   at   være.   Med   få   og   enkle   værktøjer   er   det   muligt   at   

være   i   skovsøen   uden   at   føle   dig   magtesløs   eller   fanget.   

Accept   

Tillid   

Inspireret   handling   

Tålmodighed   

Ansvar   

Dulmeri   

Rummelighed   

Skriv   på   det   

Taknemmelighed   

  

   Accept   

Første   og   vigtigste   step   er   accept.   Når   du   accepterer,   hvor   du   er   lige   nu,   er   det   

nemmere   at   være   med   og   i   det.   Vi   har   alle   nedture,   livet   er   noget   møg   en   gang   

imellem,   men   det   gør   dig   ikke   dum,   uduelig   eller   mindre   værd.   Det   er   helt   

naturligt   og   når   du   kan   acceptere   det,   så   bliver   det   hele   meget   nemmere.   

Accepten   kan   også   blive   nemmere,   når   du   minder   dig   selv   om   billedet   med   

skovsøen.   Intet   er   permanent,   alt   er   en   fase   og   der   er   en   bred   på   den   anden   

side   af   skovsøen.   

   Tillid  

Allerede   i   modul   1   arbejdede   vi   med   tillid,   og   når   du   plasker   rundt   midt   i   

skovsøen,   er   tillid   et   af   de   meste   virksomme   vørktøjer,   som   du   kan   vælge.   Det   

kan   godt   være,   at   du   ikke   kan   se   bredden   på   den   anden   side,   men   du   kan   vælge   

at   stole   på,   at   den   er   der   -   vælge   tilliden.   Tillid   er   en   stærk   tro   på,   at   tingene   nok   

skal   løse   sig.   At   stole   på,   at   uanset   hvilken   situation   du   står   i,   så   skal   der   nok   

vise   sig   en   løsning.   

   Inspireret   handling   

Når   du   er   midt   i   skovsøen,   skal   du   ikke   kæmpe   eller   forsøge   at   handle   på   alt   

muligt.   Du   skal   overgive   dig   og   så   blot   handle   på   de   åbenlyse   ting,   som   ligger   

lige   for   og   kan   bringe   dig   et   lille   stykke   videre.   I   skovsøen   kan   du   ikke   regne   den   

ud   eller   gennemtvinge   handling,   men   du   kan   gøre   gøre   den   næste   lille   bitte   

ting   -   hvilket   er   hele   forskellen   på   at   give   op   eller   blot   overgive   sig   til   processen   

i   accept   og   tillid.   For   at   finde   den   inspirerende   handling,   kan   du   altid   spørge   dig   

selv:   “Hvad   er   den   næste   lille   bitte   ting,   jeg   kan   gøre   nu?”   
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   Tålmodighed   

Når   du   overgiver   dig   til   processen,   og   vælger   den   inspirerende   handling,   kalder   

det   på   tålmodighed.   En   gang   imellem   må   du   acceptere,   at   der   ikke   er   noget,   du   

kan   gøre   lige   nu.   At   det   bedste   måske   endda   er   at   slippe   tøjlerne   lidt,   vælge   

tilliden   og   finde   tålmodigheden   frem.   Fuldstændig   som   du   ikke   kan   hive   i   

guleroden   for   at   få   den   til   at   vokse   hurtigere,   kan   du   heller   ikke   få   ting   til   at   gå   

lige   så   stærkt,   som   du   gerne   vil.   Derfor   kan   det   hjælpe   at   øve   sig   i   at   være   

tålmodig.     

   Ansvar   

I   skovsøen   kan   det   være   svært   at   bevare   100   %   ansvar,   men   når   du   gør   det,   

kommer   du   nemmere   igennem   skovsøen.   Det   kan   være   vanskeligt   helt   at   

fornemme,   hvornår   man   har   100   %   ansvar,   men   når   du   tyr   til   OBS-adfærden   

risikerer   du,   at   balancen   smutter.   Så   uanset   hvad   årsagen   er   til,   at   du   er   i   

skovsøen,   er   det   bedste,   du   kan   gøre,   at   tage   ansvaret   og   dermed   din   egen   

power   hjem   og   finde   det   næste   skridt   i   retning   af   bredden.      

   Dulmeri   

Når   du   dulmer,   er   det   typisk,   fordi   du   ikke   kan   være   med   det,   som   er.   Typisk   

dulmer   vi,   når   vi   er   utrygge   eller   ikke   helt   ved,   hvordan   vi   skal   håndtere   det,   

som   vi   føler.   I   stedet   for   at   give   det   plads,   så   dulmer   vi,   så   vi   ikke   kan   mærke   

noget.   Typisk   dulmeri   er   mad,   sukker,   alkohol,   sociale   medier,   sex,   ligegyldigt   tv,   

drama   etc.   Alt   sammen   ting,   som   når   vi   anvender   dem   uden   bevidsthed,   virker   

som   at   tisse   i   bukserne,   mens   vi   får   pause   fra   det,   vi   ikke   lige   kan   overskue   for   

en   kort   stund.   Der   er   ingen   tvivl   om,   at   den   håbløshed   skovsøen   repræsenterer   

kan   vække   dit   dulmeri.   Når   du   ikke   kan   overskue   at   være   i   skovsøen,   ikke   kan   

se   bredden,   så   er   det   nemmeste   at   dulme   -   et   kort   øjebliks   fred   fra   det,   du   ikke   

kan   rumme.   Dulmeri   forkorter   ikke   turen   gennem   skovsøen,   men   det   kan   give   

et   øjebliks   ro.   Så   lov   mig,   at   hvis   det   er   så   uoverskueligt,   at   du   ikke   kan   andet   

end   at   dulme,   så   gør   det   med   god   samvittighed   og   nyd   det.   På   den   måde   kan   

dulmeri   blive   til   en   bevidst   pause.   

   Rummelighed   

Uanset   om   du   selv   har   kastet   dig   ud   i   skovsøen,   eller   du   føler,   at   andre   er   skyld   i   

det,   så   kommer   du   længst   med   rummelighed.   Rummelighed   er   i   min   optik   et   

overset   mentalt   værktøj   og   noget   af   det   mest   frisættende   at   arbejde   med.   

Rummelighed   starter   med,   at   du   øver   rummelighed   over   for   dig   selv.   Du   er   kun   

et   menneske,   og   vi   laver   alle   tossede   ting   og   tåbeligheder,   men   når   du   rummer   

de   sider   af   dig   selv,   kan   du   mindske   processen,   hvor   du   taler   dig   selv   ned.   

Rummelighed   gør   det   nemmere   at   være   i   verden,   da   tilgivelse   og   forståelse   
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vokser   sammen   med   rummelighed.   Så   når   du   plasker   rundt   i   skovsøen,   så   kan   

rummelighed   hjælpe   dig   med   at   komme   nemmere   igennem.     

   Skriv   på   det   

Du   vil   høre   mig   anbefale   dette   værktøj   igen   og   igen,   både   i   forbindelse   med   

skovsøen,   men   også   i   rigtig   mange   andre   sammenhæng.    Det   bedste   du   kan   

gøre,   når   du   føler,   at   du   sidder   fast,   at   skovsøen   er   mørk   og   uoverskuelig   eller   

tankerne   og   bekymringerne   fylder   alt   for   meget,   er   at   skrive   på   det.   Find   et   

stille   sted,   tag   papir   og   blyant   og   skriv   ucensureret,   hvad   der   kommer   til   dig.   

Ingen   behøver   at   læse   det,   faktisk   behøver   det   ikke   engang   at   være   læseligt,   

det,   som   du   skriver.   Når   du   lader   blyanten   danse   over   papiret,   bliver   den   

talerør   for   alt   det,   som   ikke   lige   kan   finde   sin   plads   indeni   dig,   og   som   dermed   

giver   støj.   Det   er   som   at   tage   et   koldt   havbad,   alt   bliver   nulstillet   og   så   kan   man   

igen   overskue   det   næste   skridt   i   processen.     

  

   Taknemmelighed   

Taknemmelighed   er   et   stærkt   værktøj   til   at   skabe   mere   glæde   og   tillid   til   livet.   I   

forbindelse   med   skovsøen   kan   taknemmelighed   bruges   til   at   gøre   turen   

igennem   nemmere.   Jeg   forlanger   ikke,   at   du   skal   være   taknemmelig   over   at   

være   i   skovsøen   -   selvom   vi   pynter   en   lort,   lugter   den   jo   stadig.   Men   du   kan   

løfte   blikket   og   finde   de   andre   ting   i   dit   liv   og   hverdag,   som   du   kan   være   

taknemmelig   over.   På   den   måde   udvider   du   dit   perspektiv,   som   typisk   er   

forprogrammeret   til   at   fokusere   på   det,   som   ikke   fungerer,   men   det   krævet   et   

bevidst   valg.   
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Følelseselevatoren   

På   workshoppen   til   dette   modul   går   vi   i   dybden   med   følelseselevatoren.   Dette   

værktøj   giver   dig   helt   nye   nuancer   i   følelser   og   konkrete   værktøjer   til   at   

navigere   i   dine   følelser   og   ikke   føle   dig   så   fastlåst.   Brug   nedenstående   oversigt   

til   at   øge   bevidstheden   og   navigere   mere   smidigt   i   dine   følelser   
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MODUl   3   -   Afrunding   og   refleksion   

Brug   lidt   tid   på   at   runde   andet   modul   af   ved   at   svare   på   nedenstående   

spørgsmål.   

Spørgsmål   

1. Hvad   har   været   det   mest   overraskende   i   dette   modul?   

2. Hvad   tager   du   med   dig   fra   dette   modul?   

3. Hvordan   vil   du   helt   konkret   begynde   at   arbejde   med   det   i   din   hverdag?   

4. Skriv   gerne   lidt   yderliger   erkendelser   til   dig   selv   om   dette   modul   
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Jeg   har   lavet   et   arbejdsark   til   dig,   så   du   nemt   kan   svare   på   
alle   spørgsmålene.   

  
Du   finder   arket   bagerst   i   bogen,   eller   digitalt   sammen   med   
materialet   til   Modul   3   

  

  



  

MODUL   4   
MERE   FLOW   TIL   DIG   
Flow   er   som   medvind   på   cykel,   og   vi   kan   gøre   rigtig   meget   for   at   skabe   mere   
flow   i   vores   liv   og   hverdag.    I   dette   modul   skal   vi   arbejde   med   større   accept   af   

nemhed,   trivsel   og   dermed   flow.   

Når   du   finder   ud   af   hvordan   du   bremser   dig   selv   og   samtidig   lærer,   hvordan   du   

flytter   dig   fra   en   blokering,   kan   du   for   alvor   opleve   “flow”   -   at   tingene   falder   i   

hak   og   sker   uden   kamp.   
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Hvad   er   flow   

Flow   er   som   medvind   på   cykelstien,   det   er   en   følelse   af,   at   tingene   går   op   i   en   

højere   enhed   og   at   ting   lykkes   uden   kamp.     

Psykologen   Mihaly   Csikszentmihalyi   præsenterede   allerede   i   1990  

flowteorien,   og   har   siden   bidraget   rigtig   meget   til   forskning   og   udbredelse   af   

flow   og   positiv   psykologi.   Hans   teori   fastslår,   at   når   der   er   et   match   mellem   

udfordringer   og   kompetencer,   så   vil   vi   opleve   flow,   Når   vi   oplever   flow,   vil   

vores   motivation   og   engagement   også   helt   naturligt   stige.   Den   del   hænger   

også   uløseligt   sammen   med   arbejdet   omkring   kernekompetencer,   

følelseselevator   etc.   

 

Hvorfor   stopper   flowet   

I   modul   3   havde   vi   fokus   på,   at   vi   alle   oplever   op-   og   nedture.   Det   er   ikke   

meningen,   at   du   skal   leve   i   et   konstant   flow.   Der   er   i   kontrasterne,   du   forstår   

nuancerne.   Men   det   interessante   ved   flow   er,   at   rigtig   mange   af   os   ikke   har   

lært   at   leve   i   flowet.   Vi   har   lært,   at   livet   skal   hårdt,   og   at   vi   skal   knokle.     

Vi   har   lært   at   løse   problemer   og   gøre   os   bedre   dér,   hvor   vi   ikke   er   gode   i   stedet   

for   at   gøre   endnu   mere   af   det,   som   vi   elsker   og   er   gode   til.   Rent   faktisk   har   

forskning   vist,   at   vi   har   så   svært   ved   virkelig   at   have   det   godt,   at   vi   selv   

saboterer   flowet,   når   vi   møder   det   i   vores   liv.   Men   det   kan   vi   stoppe   med.   

 

Hvad   stopper   flowet   

Vi   har   været   tilbage   ved   listen   før,   men   vi   skal   have   den   frem   igen.   Adfærd,   som   

du   skal   være   opmærksom   på,   bringer   dig   ud   af   balance   og   ud   af   flowet:     

Bekymringer   

Kritik   &   beskyldninger   

Bortforklare   

Mundhuggeri   

Sygdom/smerter   

Skjule   vigtige   følelser   

Lyve/   fordreje   sandheden   

Bryde   aftaler   
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Sårbarhed   

Når   vi   ønsker   at   finde   endnu   mere   flow,   at   stoppe   med   at   stoppe   os   selv,,   er   der   

et   meget   virksomt   værktøj,   som   vi   kan   anvende   -   nemlig   sårbarhed.     

Når   vi   vælger   sårbarhed,   vælger   vi   samtidig   en   ærlighed,   som   kan   virke   
skræmmende,   fordi   den   er   ukendt.     

De   fleste   af   os   har   lært,   at   gøre   os   hårde,   kæmpe   for   os   selv   og   for   alt   i   verden   

vise,   at   vi   kan   klare   den.   Men   det   behøver   vi   ikke.   Jo   mere   du   øver   dig   i   at   stå   

helt   rent   i   din   sårbarhed   og   ærlighed   og   møde   verden   herfra,   desto   mere   vil   du   

føle   dig   set   og   hørt.   Og   for   hver   gang   du   vælger   sårbarheden   og   ærligheden,   vil   

du   mindske   tilbøjeligheden   til   at   ty   til   OBS-adfærd.     

Når   du   tør   være   med   det,   der   er,   når   du   via   tillid   og   accept   kan   stå   lige   der   midt   

i   orkanens   øje   med   alt,   hvad   der   er   dig   og   vælge   sårbarheden   og   ærligheden,   så   

vil   du   opdage,   hvordan   mange   ting   bliver   meget   lettere.   Det   er   her,   du   for   alvor   

mærker,   hvor   mange   forhindringer   du   i   virkeligheden   har   sat   op   for   dig   selv.   

Indre   sårbarhed   

Sårbarhed   starter   i   os   selv.   Når   du   tør   lytte   til,   at   noget   er   for   meget,   for   hårdt   

eller   bare   slet   ikke   dig,   og   rumme   dig   selv   i   det,   åbner   du   for   muligheden   for   at   

ændre   på   det.   Du   kan   åbne   til   den   indre   sårbarhed   ved   at   spørge:   “Hvad   har   jeg   

brug   for   lige   nu?”   

Ydre   sårbarhed   

Når   vi   har   integreret   den   indre   sårbarhed,   kan   vi   også   meget   nemmere   række   

ud,   bede   om   hjælp,   ro   eller   hvad   der   er   brug   for.   Det   kan   være   svært   de   første   

gange,   men   jo   mere   du   øver   det,   desto   mere   rolig   og   fortrolig,   vil   du   blive   det.   

Du   bliver   tryg   i   ydre   sårbarhed,   når   du   har   integreret   den   indre   sårbarhed,   rakt   

ud   og   er   blevet   mødt    i   dit   behov.     

  

Hvad   skaber   flow?   

Nu   har   vi   set   på   hvad,   der   stopper   flowet,   og   nu   skal   vi   til   det   bedste:   nemlig    se   

på   det,   som   skaber   endnu   mere   flow   for   dig.   Faktisk   er   alt,   hvad   vi   har   arbejdet   

med   på   dette   forløb   med   til   at   skabe   mere   flow.   Alt   vi   har   været   igennem   i   

dette   forløb   vil   hjælpe   dig   til   at   ramme   balancepunktet   i   Adfærdsufoen.   Når   du   

er   det,   vil   flowet   bliver   en   mere   og   mere   naturlig   del   af   hverdagen   for   dig.   

Derudover   er   der   nogle   helt   konkrete   elementer,   som   du   kan   vælge   at   arbejde   

bevidst   med.   
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De   elementer,   som   jeg   har   listet   herunder,   har   en   klar   kobling   til   

følelseselevatoren,   som   vi   arbejdede   med   i   modul   3.   Som   nævnt   vil   flowet   

indfinde   sig   fra   tilfreds   og   opefter,   men   følelserne   skabes   ikke   blot,   fordi   vi   

ønsker   det   -   hvis   bare   det   var   så   let.   Derfor   er   det   vigtigt   at   have   nogle   meget   

konkrete   genveje,   som   hjælper   dig   på   vej.     

Glæder   

Nydelse   

Lethed   

Sjov,   leg   og   kreativitet   

Pauser   

Dine   medmennesker   

taknemmelighedsdagbog   

  

   Glæde   

Hvis   du   begynde   at   vælge   dig   selv   og   din   egen   glæde   til   alle   de   gange,   hvor   det   

er   muligt,   vil   du   opleve   at   helt   andet   flow.   Glæde   er   ikke   blot   noget   som   opstår   

tilfældigt,   men   noget   du   kan   arbejder   aktivt   med   at   få   endnu   mere   af   i   dit   liv.   

Du   er   ansvarlig   for   glæden   i   dit   liv,   og   den   må   ikke   alene   være   afhængig   af   

andre.   Jo   flere   aktiviteter   og   elementer   som   bringer   glæde,   du   gør   til   en   

naturlig   del   af   din   hverdag,   desto   større   naturlig   glæde   vil   du   opleve.   

   Nydelse   

Når   du   tillader   dig   selv   mere   nydelse,   viser   du   dig   selv,   at   du   er   vigtig   og   

værdifuld   og   har   fortjent   at   have   det   godt.   Det   behøver   slet   ikke   være   vilde   

ting,   men   at   gøre   nydelse   til   en   naturlig   del   af   din   hverdag,   vil   højne   flowet   

markant.   Så   hvad   er   nydelse   for   dig?   Mange   kender   slet   ikke   svaret   de   første   

gange,   de   spørger   sig   selv,   og   skal   derfor   i   gang   med   at   lege   detektiv   i   deres   liv   

og   hverdag.   Det   er   vigtigt   at   øve   sig   i   at   finde   nydelse   i   både   de   små   og   store   

ting.   For   mig   kan   første   tår   af   min   daglige   kop   kaffe   være   forbundet   med   så   

stor   nydelse,   at   det   nærmest   hver   dag   giver   mig   et   smil   på   læben   -   og   det   

opstår,   fordi   jeg   ikke   bare   hælder   min   kaffe   ned,   men   lige   dér   skærper   mine   

sanser   og   tager   en   minipause   og   lige   giver   mig   selv   tid   og   plads.   Jo   flere   små   

heller   du   kan   skabe   i   din   hverdage   med   nydelse   og   dig-tid,   desto   mere   vil   du   

opleve,   at   flowet   indfinder   sig   mere   og   mere.     

   Lethed   

Øv   dig   i   at   vælge   og   indføre   mere   lethed.   Når   du   står   i   fastlåste   eller   

besværlige   situationer,   så   spørg   dig   selv:   hvordan   kan   jeg   gøre   det   her   lettere   

for   mig   selv?   Det   er   ikke   et   spørgsmål,   som   vi   har   lært   at   stille   os   selv.   Typisk   

har   vi   lært   at   kæmpe   lidt   mere,   og   hvis   ikke   vi   har   været   i   stand   til   det,   har   vi   

følt   os   som   en   fiasko.   Men   der   er   så   meget   power   og   flow   gemt   i   at   spørge   dig   

selv:   hvordan   kan   jeg   gøre   det   her   lidt   lettere   for   mig   selv?   
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   Sjov,   leg   og   kreativitet   

Livet   skal   ikke   være   så   alvorligt,   som   vi   ofte   får   gjort   det   til.   Prøv   at   indføre   

mere   sjov,   leg   og   kreativitet.   Hvad   er   det   for   dig?   Jeg   får   ikke   stor   glæde   ud   af   

at   sy   og   strikke,   men   at   danse   eller   læse   giver   mig   meget   mere   overskud,   eller   

at   hoppe   på   trampolin   med   min   familie    så   vi   alle   hviner   af   fryd   og   griner.   

At   tage   lettere   på   livet,   joke   med   det   svære   og   grine   af   det   umulige   gør   det   så   

meget   nemmere   at   være   til   og   nyde   flowet.   Jeg   møder   mange,   som   har   valgt   

det   sjove,   skæve,   skøre   fra,   fordi   der   altid   lige   er   noget,   som   de   skal   nå   eller   

gøre.   Når   du   leger   mere,   når   du   tillader   det   sjove   at   få   plads,   så   bliver   livet   

automatisk   nemmere,   det   er   som   om,   du   kan   lade   dig   selv   op,   mens   du   er   i   gang   

med   at   leve   livet.   

   Pauser   

Pauser   fra   alle   pligterne,   fra   hverdage,   fra   alt   det   kedelige,   er   vigtigt.   Og   pauser   

skal   ikke   først   ligge,   når   du   er   færdig   med   alt   det   andet.   Øv   dig   i   at   mærke,   

hvornår   du   har   brug   for   en   pause   og   så   giv   den   til   dig   selv.   Nogle   gange   er   5   

minutter   nok.   Små   nærværende,   opladende   pauser   øger   vores   trivsel   og   flow.   

At   lære   at   holde   pause   med   god   samvittighed   er   noget   af   det   bedste,   som   du   

kan   give   dig   selv.   Og   tro   mig:   det   hele   skal   nok   gå,   selvom   du   slipper   ansvaret   et   

øjeblik   og   lige   trækker   stikket,   og   viser   dig   selv,   at   du   er   vigtig   og   derfor   tager   

en   pause.   

   Dine   medmennesker   

Vi   kan   ikke   komme   udenom,   at   vore   relationer   påvirker   os   i   lige   så   høj   grad,   

som   vi   påvirker   dem.   Derfor   er   det   så   vigtigt,   at   vi   en   gang   imellem   lige   tager   et   

servicetjek   på   vores   relationer.   Så   med   tanke   på   adfærdsuoen   fra   modul   1,   er  

det   relevant   lige   at   justere   til,   så   ansvaret   ikke   er   for   ubalanceret   i   dine   

relationer.   Det   er   også   vigtigt,   at   kigge   på   hvilke   relationer   som   dræner   dig   og   

hvilke   som   lader   dig   op.   Ikke   fordi   du   skal   skære   alle   dem   fra,   som   dræner   dig,   

men   du   kan   øge   bevidstheden   om   hvornår   og   hvordan   du   er   sammen   med   dem.   

Husk   på   de   mennesker   som   virkelig   er   gode   for   dig,   prioriter   dem   og   husk   at   

fortælle   dem   det.   Spørgsmålene   i   arbejdsarket   hjælper   dig   med   at   finde   dem.   

   Taknemmelighedsdagbog   

Taknemmelighed   er   en   måde   at   opøve   evnen   til   at   opdage   og   værdsætte   de   

gode   ting.   En   simpel   øvelse,   som   hver   dag   at   skrive   3   ting   ned,   har   betydelig   

indflydelse   på   glæde   og   mentalt   overskud.   Du   kan   med   fordel   lave   en   

takemmelighedsdabog,   hvor   du   i   en   af   dine   små   korte   pauser   i   løbet   af   dagen   

lige   skriver   3   ting   ned.   Når   du   gør   det   relativt   fast,   vil   du   træne   evnen   til   at   se   

det   gode,   og   på   sigt   helt   naturligt   opdage   endnu   mere   af   alt   det   gode   rundt   om   

dig.   
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Spørgsmål   til   flow   
Jeg   har   altid   en   liste   i   min   notesbog   om,   hvad   der   gør   mig   glad   og   giver   mig   

nydelse.   Det   kan   virke   så   banalt,   men   når   jeg   har   allermest   brug   for   at   gøre   

gode   ting   for   mig   selv,   er   det   sværeste   at   huske   på,   hvad   det   er.   Jeg   kan   altid   slå   

op   i   min   liste,   vælge   en   ting   og   gøre   det   for   mig   selv.     

Spørgsmål   

Nu   er   det   din   tur,   når   du   laver   din   liste   så   husk   også   at   inkludere   små   simple   

ting,   som   det   er   nemt   at   opfylde:   

1. Lav   en   liste   over   ting,   som   gør   dig   glad     

2. Lav   en   liste   over   ting,   som   giver   dig   nydelse   

3. Hvordan   kan   du   skabe   mere   lethed   i   din   hverdag?  

4. Hvis   du   skal   have   mere   sjov,   leg   og   kreativitet   ind   i   din   hverdag,   hvad   

skal   du   så   gøre   mere   af?   

5. Hvad   skal   en   pause   indeholde   for   at   være   god   opladning   for   dig?   

6. Lav   en   liste   over   de   mennesker   som   betyder   meget   for,   giver   dig   et   smil   

på   læben   og   giver   dig   plads   til   at   være   dig.   
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Jeg   har   lavet   et   arbejdsark   til   dig,   så   du   nemt   kan   svare   på   
alle   spørgsmålene.   

  
Du   finder   arket   bagerst   i   bogen,   eller   digitalt   sammen   med   
materialet   til   Modul   4   

  

  



MODUl   4   -   Afrunding   og   refleksion   

Brug   lidt   tid   på   at   runde   andet   modul   af   ved   at   svare   på   nedenstående   

spørgsmål.   

Spørgsmål   

5. Hvad   har   været   det   mest   overraskende   i   dette   modul?   

6. Hvad   tager   du   med   dig   fra   dette   modul?   

7. Hvordan   vil   du   helt   konkret   begynde   at   arbejde   med   det   i   din   hverdag?   

8. Skriv   gerne   lidt   yderliger   erkendelser   til   dig   selv   om   dette   modul   
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Jeg   har   lavet   et   arbejdsark   til   dig,   så   du   nemt   kan   svare   på   
alle   spørgsmålene.   

  
Du   finder   arket   bagerst   i   bogen,   eller   digitalt   sammen   med   
materialet   til   Modul   4   

  

  



Arbejdsark   til     

MARTYRROLLEN   
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Hvad   tænker   du   

om   mennesker,   

som   ikke   tager   

ansvar?  

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvem   af   dine   

tætte   relationer   

tager   ikke   nok   

ansvar??  

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvem   tager   du   

overansvar   for?  
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Hvornår   er   du  

typisk   martyr?  

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvad   giver   det   

dig?  

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvor   kan   du  
begynde   at   

slippe?  
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Hvem   skal   have   

deres   ansvar   

tilbage?  

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvad   frygter   du,   

at   der   vil   ske,   hvis   

du   slipper   

ansvaret?  

    

    

    

    

    

    

    

    



Arbejdsark   til     

OFFERROLLEN   
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Hvornår   føler   du   

dig   mest   som   

offer/hvornår    er   

det   mest   synd   for   

dig?   

    

    

    

    

    

    

    

Hvem   tricker   

typisk   følelsen   af   

at   være   offer?   

    

    

    

    

Hvor   meget   

fylder   offerrollen   

for   dig?   

    

    

    

    

    

Er   offeradfærden   

noget,   du   har   set  

andre   have   i   din   

familie?   

(Hos   hvem   og   

hvordan   har   det   

påvirket   dig?)   

    

    

    

    

    

    

    



  

  
  

  

 

  

  

    Louise   Berner    ©    2021      Arbejdark,   Offerrollen,   Side     2     af   2    

Hvad   giver   det   

dig   at   være   i   

offerrollen?     

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvad   er   du   bange   

for   at   lykkes   med   

eller   der   vil   ske,   

hvis   du   begynder   

at   tage   ansvar?’   

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvis   du   skulle   

starte   et   sted   

med   at   tage   mere   

ansvar   for   dig   

selv   og   dit   liv,   

hvor   skulle   det   så   

være?   

    

    

    

    

    

    

    

    



Arbejdsark   til     

OBS-ADFÆRD   
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Kig   ned   over   

listen   over   

OBS-adfærd,   og   

vær   ærlig   overfor   

dig   selv,   hvilke   

typer   bruger   du   

mest?   

    

    

    

    

    

    

    

I   situationer   hvor   

du   tyr   til   

OBS-adfærd,   

hvorfor   gør   du   

det   så?   Hvad   er   

du   bange   for   at   

andre   tænker   

eller   opdager   om   

dig?   

    

    

    

    

    

    

    

Hvis   du   skulle   øve   

dig   i   at   mindske   

en   bestemt   

OBS-adfærd,   

hvilken   skulle   det   

så   være   og   

hvorfor?     
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Hvordan   ville   du   

mindske   den   

udvalgte   

OBS-adfærd?   I   

hvilke   situationer   

eller   over   for   

hvilke   

mennesker?   Prøv   

at   være   så   

konkret   som   

muligt.      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvordan   kan   du   

bedste   støtte   dig   i   

at   mindske   din   

OBS-adfærd?     

    

    

    

    

    

    

    

    



Afrunding   &   refleksion   

MODUL   1     
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Hvad   har   været   

det   mest   

overraskende   i   

dette   modul?  

    

    

    

    

    

    

Hvad   tager   du   

med   dig   fra   dette   

modul?  

    

    

    

    

    

    

Hvordan   vil   du   

helt   konkret   

begynde   at   

arbejde   med   det   i   

din   hverdag?  

    

    

    

    

    

    

Skriv   gerne   lidt   

yderliger   

erkendelser   til   dig   

selv   om   dette   

modul  

    

    

    

    

    



Arbejdsark   til     

GOD   TIL   &   ELSKER   
Udfyld   skemaet   med   alt   hvad   der   kommer   til   dig,   glemt   alt   om   

kompetencenavne   etc,   men   tænk   på   din   dagligdag   og   sæt   dine   aktiviteter   ind   i   

kolonnerne.     

Der   kan   være   behov   for   at   lave   2   skemaer,   et   for   arbejder   og   et   for   privatlivet,   

men   det   kan   du   bedst   selv   vurderer,   om   er   nødvendigt   for   dig.   
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God   til     
Elsker   

God   til     
  Elsker   ikke   

Ikke   god   til     
Elsker   

Ikke   god   til     
Elsker   ikke   

  
  
  

        

God   til     
Elsker   

God   til     
  Elsker   ikke   

Ikke   god   til     
Elsker   

Ikke   god   til     
Elsker   ikke   

  
  
  

        



Arbejdsark   til     

KOMPETENCER   -   DEL   1   
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Hvad   laver   du,   

når   du   glemmer   

tid   og   sted?  

    

    

    

    

    

    

    

    

Er   der   drømme,   

uddannelser   eller   

andet,   som   du   har   

droppet,   fordi   

andre   ikke   mente,   

at   du   kunne   tjene  

penge,   eller   at   det   

var    ordentligt   og   

godt   nok?   Hvis   ja-   

hvilke?  

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvad   ville   du   

ønske,   at   du   

kunne   leve   af   at   

lave?  
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Hvad   gør   du,   

fordi   nogen   har   

fortalt   dig,   at   du   

skal   (men   som   

måske   egentlig   

ikke   giver   mening   

for   dig)?  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvad   ville   du   

elske   at   lave   

endnu   mere   af?  

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvilken   adfærd,   

rutiner   eller   

vaner   holder   du   

fast   i,   selvom   de   

ikke   beriger   dig   

eller   springer   ud   

af   lyst?   Måske   

fordi   du   bare   har   

“lært”,   at   det   er   

sådan,   man   gør?  
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På   hvilke   områder   

er   du   drøntræt   af   

pligter,   skulle   og   

burde?  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Færdiggør   

sætningen:   Jeg   er   

sådan   en,   som   

altid...  

    

    

    

    

    

    

    

    

Færdiggør   

sætningen:   Jeg   

kunne   aldrig   

drømme   om...  

    

    

    

    

    

    

    

    



Arbejdsark   til     

KOMPETENCER   -   DEL   2   

  

  

Efter   at   have   gennemført   workshoppen   kan   du   med   fordel   notere   dine   top-   og   

bundkompetenced,   så   du   kan   huske   dem   og   evt   genbesøge   dem,   når   du   har  

behov:     
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Beskriv   hvordan   

det   vil   være,   hvis   

du   begynder   at   

skabe   en   hverdag,   

hvor   du   bringer   

dine   kerne-   

kompetencer   i   

spil   både   privat  

og   evt.   i   dit   

arbejdsliv?   Hvad   

vil   det   give   dig?   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Som   modsætning   

så   prøv   at   

forestille   dig,   

hvordan   det   ville   

være,   hvis   du   har   

en   hverdag,   hvor   

du   primært   skal   

bruge   dine   bund-  

kompetencer?   

    

    

    

    

    

    

    

Top   kompetencer    Bundkompetencer   

 

 

 

 

  

  

  



Afrunding   &   refleksion   

MODUL   2     
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Hvad   har   været   

det   mest   

overraskende   i   

dette   modul?  

    

    

    

    

    

    

Hvad   tager   du   

med   dig   fra   dette   

modul?  

    

    

    

    

    

    

Hvordan   vil   du   

helt   konkret   

begynde   at   

arbejde   med   det   i   

din   hverdag?  

    

    

    

    

    

    

Skriv   gerne   lidt   

yderliger   

erkendelser   til   dig   

selv   om   dette   

modul  

    

    

    

    

    



 Afrunding & refleksion 

 MODUL 3 

 Hvad har været 

 det mest 

 overraskende i 

 dette modul? 

 Hvad tager du 

 med dig fra dette 

 modul? 

 Hvordan vil du 

 helt konkret 

 begynde at 

 arbejde med det i 

 din hverdag? 

 Skriv gerne lidt 

 yderliger 

 erkendelser til dig 

 selv om dette 

 modul 

 Louise Berner  ©  2021  Arbejdark, Afrunding - Modul 3, Side  1  af  1 



Arbejdsark   til     

GØR   DET   KONKRET   

  

  

  

  

    Louise   Berner    ©    2021                    Arbejdark,   Gør   det   konkret,   Side     1     af   2     

Lav   en   liste   over   

ting,   som   gør   dig   

glad    

    

    

    

    

    

    

    

    

Lav   en   liste   over   

ting,   som   giver   

dig   nydelse  

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvordan   kan   du   

skabe   mere   

lethed   i   din   

hverdag?  
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Hvis   du   skal   have   

mere   sjov,   leg   og   

kreativitet   ind   i   

din   hverdag,   hvad   

skal   du   så   gøre   

mere   af?  

    

    

    

    

    

    

    

    

Hvad   skal   en   

pause   indeholde   

for   at   være   god   

opladning   for   dig?  

    

    

    

    

    

    

    

    



Afrunding   &   refleksion   

MODUL   4     
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Hvad   har   været   

det   mest   

overraskende   i   

dette   modul?  

    

    

    

    

    

    

Hvad   tager   du   

med   dig   fra   dette   

modul?  

    

    

    

    

    

    

Hvordan   vil   du   

helt   konkret   

begynde   at   

arbejde   med   det   i   

din   hverdag?  

    

    

    

    

    

    

Skriv   gerne   lidt   

yderliger   

erkendelser   til   dig   

selv   om   dette   

modul  

    

    

    

    

    



  

Appendix   

KERNEKOMPETENCER   
Analyserende   
Du   kræver   beviser,   og   du   er   kritisk,   ikke   bare   for   at   være   kritisk,   men   fordi   du   

vil   kende   sandheden.   Data   siger   dig   noget,   for   de   er   jo   ikke   værdiladede.   Det   

giver   dig   sikkerhed,   grundighed   og   præcision.   Når   du   har   beviser   nok,   vil   du   

flytte   dig,   ikke   før.   Du   gennemskuer,   når   ting   ikke   er   valideret   ordentligt.   Du   

finder   mønstret   i   kaos   via   grundighed.     

Anerkendelsessøgende   
Du   kan   godt   lide   at   være,   hvor   tingene   sker.   Du   bliver   ofte   en   katalysator   for   

grin,   glæde   og   godt   fællesskab.   Du   vil   gerne   høres,   når   du   har   noget   på   hjerte,   

og   gerne   ses   og   anerkendes   for   den   særlige   person,   du   er.   Du   ønsker   også,   at   

andre   skal   gøre   deres   bedste,   dygtiggøre   sig   og   markere   sig.   Du   elsker   

anerkendelse   og   søger   kvalifikationer   og   resultater   ud   over   det   normale,   som   

andre   lægger   mærke   til.     

Ansvarlig   
Du   føler   ansvar   for   alt,   hvad   du   går   ind   i.   Når   du   først   har   sagt   ja,   bliver   du   ved,   

indtil   du   har   nået   det,   du   sætter   dig   for.   Du   laver   nok   lidt   for   meget,   men   du   når   

det.   Du   forventer,   at   andre   er   ansvarlige,   og   skuffes   ofte   over   deres   manglende  

ansvar,   som   du   måske   opfatter   som   manglende   respekt.   Du   drives   af   at   få   

ansvar,   være   ansvarlig   og   blive   respekteret   -   og   så   kommer   du   aldrig   for   sent.   

Charmerende   
Du   er   charmerende.   Du   elsker   at   møde   nye   mennesker   og   få   dem   til   at   kunne   

lide   dig.   Du   kan   altid   finde   noget   at   tale   om,   finde   fælles   interesser,   og   få   gang   i  

en   samtale   mellem   dig   og   fremmede.   I   din   verden   findes   der   faktisk   ikke   

fremmede,   de   er   blot   venner,   du   ikke   har   mødt   endnu.   Du   gør   meget   for   at   

møde   folk   der,   hvor   de   er,   så   du   lynhurtigt   kan   komme   i   en   god   dialog   med   dem.   

Du   synes,   det   er   spændende   at   møde   så   mange   mennesker   som   muligt.     

Disciplineret   
Du   trives   bedst   i   en   ordnet   verden,   hvor   der   er   styr   på   tingene.   Du   mestrer   

rutiner   og   systemer,   er   god   til   deadlines,   og   du   elsker   præcision.   Du   mestrer   

detaljen.   Du   arbejder   bedst   i   et   struktureret   miljø,   og   forsøger   at   få   andre   til   at   

efterleve   og   bruge   dine   metoder.    Du   synes,   at   det   er   vigtigt   at   have   den   

højeste   kvalitet   og   levere,   hvad   der   er   lovet/aftalt.   Du   har   styr   på   selv   små   

detaljer,   og   har   altid   noget,   du   lige   kan   gøre   lidt   mere   perfekt.   
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Filosoferende   
Du   kan   lide   at   bruge   hjernen   og   finde   gode   gennemtænkte   tanker.   Du   bruger   

gerne   tid   alene   for   at   kunne   få   lov   til   at   tænke.   Hvad   du   tænker   på   er   ikke   

afgørende,   men   du   elsker   det   og   er   god   til   det.   Du   er   en   sand   intellektuel,   som   

evner   at   filosofere.   Din   grundighed   og   det   faktum,   at   du   tager   tingene   op   igen   

og   igen,   gør,   at   du   ofte   når   meget   dybere   i   emnerne,   end   hvad   andre   formår   .     

Fix-it   
Du   er   en   problemløser.   Du   finder   løsningen,   selv   når   det   ser   allermest   håbløst   

ud.   Faktisk   motiverer   det   dig,   at   udfordringen   er   stor.   Måske   har   du   et   speciale,   

måske   er   du   god   til   lidt   af   hvert,   men   nærmest   intuitivt   véd   du,   hvad   der   skal   til   

for   at   få   ting   eller   situationer   til   at   lykkes.   Du   tænker   og   finder   ikke   bare   

løsninger,   du   går   i   gang   og   bliver   motiveret   af,   at   noget   skal   løses/fixes.   Du   har   

sikkert   altid   evnet   at   løse   problemer,   ikke   nødvendigvis   på   den   optimale   måde,   

men   du   har   altid   kunne   få   det   ”   til   at   virke”.     

Fleksibel   
Du   lever   i   nuet,   reagerer   på   det,   der   sker,   uden   at   blive   lammet   af   situationen.   

Du   er   ikke   bange   for   det   uforudsete   -   du   forventer,   at   det   kommer.   Din   

fleksibilitet   er   stor.   Måske   kan   du   godt   planlægge,   men   det   gør   ikke   noget,   hvis   

vi   bliver   overraskede:   forandring   er   spændende.   Du   drives   af   hele   tiden   af   at   

prøve   nye   ting,   og   af   at   der   konstant   sker   noget.   Du   har   det   med   at   hoppe   

hurtigt   fra   opgave   til   opgave.     

Fokuserende   
Hvor   skal   vi   hen?   -Det   har   du   brug   for   at   vide.   Du   skal   kende   målet   og   have   lov  

til   gå   efter   det   uden   for   mange   forstyrrelser.   Du   forstår   at   bide   dig   fast   og   blive   

ved   at   styre   uden   om   ligegyldighederne.   Du   irriteres   af   forhindringer,   og   lader   

dig   ikke   lokke   på   afveje.   Du   kan   lide   at   have   få   fokusområder   og   få   lov   til   at   

være   et   målsøgende   missil.   Du   foretrækker   at   forfølge   ét   større   mål   af   gangen   

og   ikke   mange   små.   Du   har   høj   koncentrationsevne   og   synes,   at   andre   kan   

være   lidt   forstyrrende,   når   du   er   i   gang   med   at   forfølge   dit   mål.      

Forbedrende   
Du   elsker   dygtighed,   ikke   kun   lidt   over   middel,   men   det   fremragende.   Du   

tænder   på   at   kunne   hjælpe   andre   til   excellence,   og   du   har   det   godt,   når   du   selv   

er   bedre   end   bedst   og   når   nye   højder.   Du   kan   lide   det   unikke,   og   du   omgås   

helst   mennesker,   som   er   bragende   dygtige   -   det   er   sjovere   og   mere   

udfordrende.   Kaos   og   middelmådighed   gør   dig   kritisk   og   irriteret.   Du   er   den,   

der   altid   foreslår   forbedringer   og   altid   prøver   at   presse   barren   lidt   højere.   Det   

kan   være   svært   at   gøre   noget   færdigt,   det   kan   jo   altid   blive   lidt   bedre.   
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Fremtidsorienteret   
Du   elsker   at   se   ud   i   fremtiden,   se   mulighederne   og   forbedringer   og   hvor   

fantastisk,   det   kan   blive.   Du   kan   inspirere   og   få   andre   med,   når   du   maler   

billeder   om   den   kommende   strålende   fremtid.   Du   taler   en   del   om   fremtiden,   og   

er   meget   positiv   og   spændt   omkring   den,   og   det   smitter   af   på   andre.   Du   synes,   

at   livet   er   fuldt   af   spændende,   kommende   muligheder,   og   at   andre   alt   for   ofte   

har   et   for   negativt   syn   på   fremtiden   og   forandringer.     

Harmoniskabende   
Du   finder   de   steder,   vi   kan   mødes   holdningsmæssigt,   og   går   uden   om   dem,   

hvor   der   er   konflikter.   Du   skaber   harmoni.   Du   véd,   at   det   er   vigtigere   at   skabe   

samarbejde   og   ro   end   at   skændes   om   såkaldte   sandheder   Du   gør   alt   for,   at   ”vi   

ikke   kommer   til   at   skændes”,   fordi   du   ved,   at   det   ikke   fører   til   noget   godt.   Du   

synes,   at   alle   skal   lade   være   med   slås,   fordi   der   intet   godt   kommer    ud   af   det.   

Du   har   evnen   til   at   skabe   fred,   hvor   der   er   krig   og   enighed,   hvor   der   er   splid.     

Holistisk   
Alt   har   en   årsag,   og   alt   hænger   sammen,   dét   ved   du.   Du   opfører   dig   ansvarligt,   

for   du   véd,   at   det   ellers   vil   ramme   dig   i   nakken.   Så   fordi   alt   påvirker   alt,   og   der   

er   en   mening   med   alt,   gør   du   dit   for   at   opnå   og   for   at   få   andre   til   at   forstå   

sammenhænge.   Du   hjælper   helt   naturligt   andre   til   at   se   og   forstå   meningen   

med   ting.   Du   ser   ofte   sammenhænge,   som   andre   ikke   opdager.   Du   kan   læse   

mellem   linjerne.   Du   drives   af   at   se   ”the   big   picture”,   inklusiv   det   som   ikke   er   så   

synligt.     

Idérig   
Du   er   vild   med   idéer   samt   alt,   hvad   der   er   nyt   og   som   giver   nye   spændende   

vinkler   på   tingene.   En   ny   tanke,   som   sætter   alt   i   nyt   lys,   noget,   som   får   det   

gamle   til   at   få   ny   værdi.   Du   har   selv   masser   af   disse   tanker,   så   nogen   kalder   dig   

kreativ,   andre   siger,   du   er   en   god   filosof,   og   andre   igen   synes,   at   du   er   original   

og   ægte.   Du   er   sikkert   utroligt   glad   for   brainstorming   og   lignende   processer.   

Du   har   idéerne,   flere   end   der   reelt   er   tid   til,   men   det   er   disse   idéer,   som   skaber   

udvikling.   

Inddragende   
Alle   skal   være   med,   jo   flere   desto   bedre.   Du   hader   eksklusivitet   og   ønsker,   at   

alle   kan   deltage.   Du   dømmer   ikke,   og   bryder   dig   ikke   om,   at   andre   dømmer   

hinanden.   Du   véd,   at   dybest   set   er   vi   alle   ens,   så   derfor   bør   vi   alle   inkluderes.   

Du   gør   meget   for,   at   andre   skal   føle   sig   velkomne,   og   alle   skal   have   en   fair   

chance.   Du   ender   ofte   som   “mor”   i   en   gruppe,   og   tager   dig   af   de   andre.   Du   

forventer,   vi   opfører   os   pænt   over   for   hinanden   og   ikke   er   for   kritiske.     
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Individorienteret   
Du   kan   se   menneskers   særlige   træk.   Du   forstår,   og   nyder   forskellene   på   

mennesker.   Du   forstår,   hvordan   de   tænker   og   reagerer,   hvad   der   motiverer   

dem.   Du   giver   altid   den   rigtige   gave   og   den   rigtige   ros.   Du   kan   variere   din   

ledelse,   undervisning,   forklaring,   så   den   er   tilpasset   den   enkelte.   Du   hjælper   

mennesker   til   at   yde   deres   bedste.   Du   er   et   menneske,   der   forstår   det   unikke   i   

den   enkelte    og   som   tager   udgangspunkt   i   forskellighederne,   i   din   interaktion   

med   andre   mennesker.     

Indlevende   
Du   kan   mærke,   hvad   der   foregår   hos   dem,   du   omgås.   Du   véd,   hvad   de   føler,   

næsten   som   om   det   var   dine   egne   følelser.   Du   kan   sætte   dig   ind   i   deres   verden.   

Ikke   at   du   giver   dem   ret,   men   du   forstår,   hvad   det   er,   der   sker   hos   dem.   Du   véd,   

hvad   de   har   brug   for,   og   hvad   de   forventer,   så   du   forstår   at   tale   til   dem   på   den   

helt   rigtige   måde,   og   nogle   gange   kan   du   forklare   deres   personlighed   og   

handlemåde   bedre,   end   de   selv   kan.     

Kommunikerende   
Du   kan   lide   at   forklare   og   beskrive   for   andre,   og   du   er   god   til   det.   Du   taler   lige   

godt   med   enkeltpersoner,   i   grupper   som   til   store   forsamlinger.   Dit   sprog   er   

billedrigt   og   medrivende,   og   du   kan   gøre   det   kedeligste   spændende   og   det   

komplicerede   enkelt.   Du   er   en   kommunikator.   Du   er   en,   der   evner   at   forklare   

det   svære   enkelt   og   let.   Du   drives   af   at   levere   budskaber,   og   du   gør   det   godt.     

Konkurrerende   
Du   sammenligner   dig   selv   med   andre,   og   vil   være   endnu   bedre,   end   de   er.   Du   

kan   lide   mål   og   at   være   i   en   konkurrerende   situation.   Du   vil   vinde,   og   tænder   

på   at   få   at   vide,   at   noget   ikke   kan   lade   sig   gøre   -   for   så   skal   du   nok   vise   dem!   Du   

konkurrerer   såvel   på   kvantitet   som   kvalitet.   Du   er   altid   i   konkurrence   med   

andre,   og   prøver   at   vise,   at   du   kan   gøre   tingene   bedre.   Du   drives   af   at   vinde   og  

vise,   at   du   kan   blive   den   bedste.     

Koordinerende   
Du   er   koordinator   i   projekter,   så   der   opnås   det   ønskede   resultat.   Selv   svære   

ting   kan   du   styre,   og   være   den,   der   holder   overblikket   og   fortæller   andre,   hvor   

det   er,   de   skal   hen.   Du   er   effektiv,   fleksibel   og   får   rettet   til,   så   samspillet   fortsat   

er   optimalt.   Du   finder   altid   den   mest   gunstige   vej,   dér   hvor   andre   farer   vild,   og   

du   evner   at   styre   mange   ubekendte   på   en   gang.   Du   er   ekspert   i   at   arrangere   

og   sikre,   at   vi   får   alle   tingene   på   plads.   Du   drives   af   at   arbejde   i   en   kompleks   

situation,   som   du   nemt   styrer   og   dirigerer.     
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Lærende   
Du   elsker   at   lære.   Selve   processen,   som   får   dig   fra    begrænset   eller   ingen   

viden   til   egentlig   kompetence,   tænder   dig.   Du   kan   lære   alt   muligt,   du   er   

interesseret   i   :   sprog,   madlavning,   geografi   eller   historie.   Det   er   måske   ikke   så   

vigtigt,   som   hvor   godt   du   har   det,   når   du   er   i   gang,   og   hvor   god   du   er   til   det.   Du   

er   nysgerrig,   og   vil   gerne   vide   en   masse   om   alt   muligt.   Du   drives   af   at   være   i   

situationer,   som   du   lærer   noget   af,   du   uddanner   dig   sikkert   hele   tiden,   det   være   

sig   studier,   aftenskole,   bøger,   kurser   osv.     

Målrettet   
Du   vil   opnå   noget.   Det   at   nå   hvad   du   sætter   dig   for,   tænder   dig.   Talentet   får   dig   

til   at   løbe   hurtigere   og   altid   tænke   i   nye   mål.   Du   elsker   at   nå   et   mål,   men   finder   

lynhurtigt   et   nyt,   når   det   foregående   er   nået.   Du   er   på   jagt   efter   målene   døgnet   

rundt,   og   du   er   udholdende   og   hårdtarbejdende.   Du   drives   af   at   nå   de   mål,   du   

har   sat   op,   Du   synes,   at   andre   tit   mangler   drive   og   målrettethed,   og   du   

forventer,   at   andre   forstår   og   bakker   dig   op   i   dine   helt   rimelige   mål.     

Optimistisk   
Du   er   optimist   og   positiv,   håber   altid   på   det   bedste,   og   dit   gode   humør   smitter   

andre,   som   i   øvrigt   elsker   at   være   sammen   med   dig.   Du   kan   altid   finde   den   

positive   intention   hos   andre   og   se   det   positive   i   enhver   situation.   Du   synes,   at   

det   er   bedre   at   tro   på   det   bedste,   frem   for   at   spilde   sin   tid   på   at   frygte   det   

værste.   Du   er   den,   der   skaber   god   stemning   omkring   dig    med    din   optimisme.     

Relaterende   
Du   kan   lide   at   lære   mennesker   dybere   at   kende,   og   at   de   kender   dig   godt.   Du   

ønsker   de   dybe   relationer.   Du   tør   give   af   dig   selv   for   at   opnå   endnu   bedre   

relationer.   Du   formår   at   åbne   dig   selv   og   få   andre   til   at   åbne   sig.   Hellere   blive   

gode   venner   end   nøjes   med   at   være   bekendte.   Du   drives   af   at   lære   andre   

dybere   at   kende   og   virkelig   forstå   dem.   Du   gør   meget   for   at   fortælle   om   dig   

selv,   så   det   er   let   for   andre   at   fortælle   om   dem   selv.   

Researchende   
Du   er   researchende,   og   evner,   som   den   ”gode   journalist”,   at   dykke   ned   i   sager   

og   undersøge   dem   til   bunds.   Du   elsker   information,   og   er   ekspert   i   at   finde   det.   

Jo   større   mangfoldighed   jo   bedre.   Mange   researchende   er   også   samlere   

indenfor   andre   områder   end   information.   Her   kan   de   heller   ikke   ”få   nok”.   Du   

søger   og   finder   alt,   hvad   du   vil   finde,   du   er   informationens   mester.   Du   bruger   

tid   på   at   sikre   dig,   at   din   viden   er   omfattende   nok.   Du   synes   aldrig,   at   man   kan   

vide   for   meget   og   du   synes,   det   er   sjovt   at   finde   information.    
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Retfærdig   
Retfærdighed   og   balance   er   afgørende   for   dig.   Du   er   et   værn   mod   det   

uretfærdige   og   ubalancerede.   Du   behandler   alle   ens   og   retfærdigt.   Alle   skal   

have   den   samme,   fair   chance.   Der   skal   være   plads   til   alle   mennesker   og   

synspunkter.   Du   drives   af   regler,   procedurer   og   retningslinjer   samt   af   at   

overholde   dem   og   altid   sikre,   at   ting   er   i   balance.     

Sammenhængssøgende   
Ved   at   se   tilbage   kan   du   se   sammenhænge,   ”du   finder   den   røde   tråd”   fra   

fortiden   til   nutiden.   Fordi   du   forstår   fortiden,   kan   du   forstå,   hvorfor   ting   er,   

som   de   er   i   dag.   Du   skal   kende   det   hele   billede   for   at   være   tryg   ved   dem.   Før   vi   

kender   historien   og   sammenhængen,   ved   vi   reelt   intet,   siger   du.   Du   evner   at   

finde   de   logiske   sammenhænge   mellem   elementer,   og   søger   hele   tiden   at   

forstå   dem   bedre.   Du   har   fokus   på,   hvad   der   er   sket   for   at   forklare,   hvad   der   

skal   ske.   Du   synes,   at   folk   for   ofte   ikke   lærer   af   historien   og   derfor   gentager   

fortidens    fejl.     

Selvsikker   
Du   har   højt   selvværd.   Du   ved,   at   du   er   dygtig,   du   kan   dine   ting,   og   ser   det,   

ingen   andre   ser.   Kun   du   kan   lede   dig   -   andre   kan   give   råd,   men   du   véd,   hvad   der   

er   rigtigt.   Du   hviler   i   dig   selv   og   véd,   at   du   kan   klare   alt,   hvad   der   kommer.   Hvis   

du   først   har   en   mening,   er   det   svært   at   overbevise   dig   om   noget   andet.   Du   

drives   af   troen   på,   at   dine   tanker   er   rigtige   og   det   giver   dig   styrke.     

Startende   
Godt   begyndt   er   halvt   fuldendt.   Tingene   skal   i   gang,   og   det   med   det   samme!   Vi   

kan   altid   rette   af   senere,   da   det   vigtige   er   at   komme   i   gang.   Hvis   du   skal   vente   

for   lang   tid   på   at   komme   i   gang,   bliver   du   utålmodig,   og   det   har   jo   intet   formål.   

Det,   der   kan   gøres   nu,   bliver   gjort   nu.   Du   er   også   god   til   at   få   andre   til   at   gå   i   

gang.   Du   drives   af   at   komme   af   sted   og   hurtigt   skabe   resultater,   helst   på   så   

mange   parametre    som   muligt.   Du   siger   ”Godt   begyndt   er   halvt   fuldendt”,   og   

stormer   af   sted.    Du   synes,   at   andre   bruger   alt   for   lang   tid   på   ligegyldige   

analyser.     

Strategisk   
Du   har   strategisk   overblik,   kan   forudse   forhindringer,   og   finder   den   bedste   

fremgangsmåde.   Du   tør   igen   og   igen   stille   spørgsmålet   ”Hvad   nu   hvis..”;   du   tør   

vælge   retning,    gør   det   godt   og   tør   handle   på   dine   valg.   Du   er   en   blanding   af   

spåmand,   planlægger   og   dynamisk   skakmester.   Du   er   god   til   at   udtænke   en   

plan,   og   har   det   med   at   forudsige   ting,   der   sker.   Du   tænker   ”hvad   nu   hvis”   

tanker,   og   krydrer   dem   så   med   ”så   kunne   vi   jo..”   idéer.     
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Styrende   
Du   styrer   og   kan   lide   det.   Når   du   har   fundet   din   holdning,   går   du   straks   i   gang   

med   at   få   andre   til   at   følge   den.   Konfrontationer   er   en   fordel   for   dig,   for   du   kan   

bruge   dem   til   at   få   de   andre   til   at   forstå   din   sag.   Du   vil   have   ærlighed,   og   er   

altid   selv   ærlig.   Du   står   frem   og   står   ved   dig   selv.   Du   er   en   person   som   ved,   

hvad   du   vil,   og   som   altid   prøver   at   få   andre   i   samme   retning.   Du   drives   af   at   få   

ret   og   gøre   det,   du   synes,   er   fornuftigt.     

Udviklende   
Du   ser   andres   potentiale;   deres   mulighed   for   succes.   Du   kan   lide   at   få   dem   til   

at   vokse,   og   elsker,   når   du   kan   se,   at   de   vokser   med   opgaverne.   Du   roser,   og   

elsker   at   hjælpe,   vejlede,   coache   og   udvikle   andre   mennesker.   Du   gør   en   masse   

for   at   udfordre   andre,   så   de   vokser   som   mennesker.   Du   synes,   at   alle   har   

potentiale   og   at   det   bliver   brugt   for   lidt.     

Værdifast   
Du   har   faste   værdier,   og   du   ved,   hvad   der   er   vigtigt.   Du   er   bevidst   om   dine   

kerneværdier   som   eksempelvis   familien,   hårdt   arbejde   og   etik.   Du   er   

troværdig   og   tillidsvækkende,   og   du   skal   tro   på   det,   du   arbejder   med.   Du   tror   

på   eviggyldige   sandheder.   Du   har   en   passion   for   det,   du   gør.   Du   gør   det,   du   

siger,   og   dine   handlinger   er   et   udtryk   for   din   tro.   Du   synes   måske,   at   andre   har   

en   lidt   lav   etik,   mens   du   selv   evigt   stræber   efter   at   leve   op   til   din   egen   høje   

moral.     

Vurderende   
Du   er   forsigtig   og   kritisk;   du   véd,   at   selv   om   alt   virker,   som   om   det   er   i   orden,   så   

er   der   mange   risikofaktorer.   Og   dem   kan   du   spotte.   Derfor   er   du   også   forsigtig   

i   venskaber,   for   ”man   ved   aldrig”.   Du   lægger   en   plan,   så   tingene   ikke   går   skævt,   

og   ser   efter   eventuelle   forhindringer.   Du   synes,   at   forsigtighed,   sikkerhed   og   

velovervejede   tanker   kan   man   ikke   få   nok   af.   Du   har   evner   til   at   se,   hvorfor   en   

plan   ikke   virker,   eller   hvad   der   mangler   for,   at   den   virker.   Du   forventer,   at   andre  

tænker   sig   om,   og   er   påpasselige.   
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