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1.

FORORD

Vi har aldrig før stået med så mange og så alvorlige udfordringer,
både personlige, nationale og globale, som vi gør nu. Og vi har
aldrig haft så mange muligheder for at løse udfordringerne, som
vi har nu. Vi har med videnskaben og teknologien udfordret vores
egne og adskillige af naturlovenes grænser. Og det er ikke længere
muligt for os at fastholde kontrollen og holde styr på den enorme
mængde af information og viden, udviklingen har ført med sig.
Kompleksiteten i informations- og vidensmængden øges, og det
skaber en uigennemsigtighed, der stiller krav til vores beslutningskompetence og handlekraft. Udviklingen betyder, at en eller anden
meget afgørende forandring uundgåeligt vil ske i den nærmeste
fremtid.
En gammel og en ny virkelighedsopfattelse er på vej til at mødes.
Den gamle opfattelse styrer i udpræget grad stadig vores tanker,
følelser, beslutninger og handlinger. Og de gamle værdier og tankegange er stadig de dominerende. Men nyt sniger sig ind overalt.
Nye korn bliver sået, de spirer stille og roligt frem, de gror, og de
kommer med tiden til at bære frugt.
Som menneskehed står vi overfor et afgørende valg. Og det
enkelte menneskes valg afgør udfaldet af, hvordan og i hvilket
tempo forandringen vil ske. Vi har valget mellem to virkelighedsopfattelser og livssyn:
1.

2.

Bevarelse af den nuværende materialistiske kontrollerede tankegang og handling, og et liv præget af en høj grad af tilfældigheder, adskilthed og kompleksitet
En ny intuitiv tankegang og intelligente handlinger, og et liv
med mening, helhed og en mindre grad af kompleksitet

Den naturvidenskabelige tankegang, den teknologiske udvikling
og anvendelsen af ny viden har medført, at vi som mennesker har
bevæget os væk fra et tankesæt og værdier baseret på det enkelte
menneskes helhedstænkning og troen på en subjektiv virkelighed.
Vi har distanceret os fra en meningsfyldt virkelighed baseret på
det enkelte menneskes personlige sandhed og verdensbillede opnået gennem indre helhedsorienterede erkendelser kombineret
med en ydre viden.
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Vi forsøger i stedet forgæves at finde vejen gennem et stadigt
stigende pres, forårsaget af et krav om større effektivitet, for at
kunne opfylde de materialistiske behov. Et tankesæt, der skaber
unødvendig stress og hæmmer produktiviteten, fordi vi ikke prioriterer tid til at stoppe op, lytte til vores indre, og reflektere over, om
vores liv er på en meningsfuld og værdiskabende kurs.
Interessen for den intuitive tankegang1 er gradvist svundet ind
med naturvidenskaben og med teknologien. Det aktive ydre liv har
skabt et passivt indre liv, og vi er holdt op med at lytte til, stole på
og handle efter vores egen indre stemme - intuitionen. Den rationelle og logiske tankegang har i stadigt stigende grad skabt tillid
til den information og viden, vi har adgang til. Og samtidig er intuitionen ubemærket gledet mere og mere ud af vores bevidsthed2.
Den naturvidenskabelige viden og resultaterne har imponeret
globalt, og kun få har i tidens løb tænkt kritisk og sat spørgsmålstegn ved det naturvidenskabelige verdensbillede og den sandhed,
videnskaben gør til et fundament for os alle. En sandhed, der beror
på en viden, der er et øjebliksbillede af livet og ikke en vej i livet.
Med naturvidenskaben er industrisamfundet også kommet til.
Et samfund med teknologiske goder og utallige bekvemmeligheder,
men samtidig et samfund, der bygger på en distance, fordi vores
værdier i stor udstrækning er funderet på andre menneskers viden
og tekniske frembringelser i stedet for på vores egne personlige
erkendelser og på ansvarlighed.
Sandhedsbegrebet er med naturvidenskabelige eksperter og
autoriteter blevet én fælles sandhed for alle. Men sandheden er
ikke objektiv, og den kan ikke kun afdækkes gennem naturvidenskabelige eksperimenter. Den kan ikke kun erkendes udenfor det
enkelte menneske. Den er og bliver et indre anliggende, som kræver
en tro på egen indre autoritet.

Den intuitive tankegang er baseret på vores evne til umiddelbart at erhverve erkendelser i form af
dybere indsigter i virkeligheden uden bevidst erindring eller ræsonnement (se også kapitel 3).
1

Bevidsthed er vores evne til at sanse og opleve både den ydre og den indre verden. Vores hjerne
anvendes som modtager af bevidsthedsimpulser, som den omsætter og fortolker som tanker, følelser og
billeder.
2
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Vi er som mennesker udstyret med en hjerne af en grund. Det tænkende og også tvivlende og skeptiske sind er en nødvendighed.
Med evnen til at tænke kan vi opdage og reflektere over oplevelser
og fejl i livet som grundlag for at skabe ny læring. En læring, der
kan give os en større klarhed. Udfordringerne ved tænkningen er
det menneskelige tankesinds3 kritiske holdning, og at vores hjerne
ikke nødvendigvis kan følge med i en verden i hastig forandring,
der bliver mere og mere kompleks og i stigende grad fyldes med
information.
Den rationelle og logiske form for intelligens ser begrænsninger
hurtigere end muligheder, og fejl hurtigere end fordele. Den kontrollerede tankegang, der fastholder gamle mønstre i stedet for at
tænke nyt, kan føre til negligering af indsigter, ideer og dermed
nye erkendelser og indfaldsvinkler til verden, til de udfordringer,
vi står over for, og til en anden virkelighedsopfattelse og sandhed,
der kan tilføre os værdi.
Det er umuligt for os mennesker at forstå alt med vores begrænsede hjerne - også når vi bevæger os ind i vores indre. Vi skal
gøre os klart, at det ikke er muligt for os at tænke os til en anden
virkelighedsopfattelse. En anden opfattelse, en anden bevidsthedstilstand4 og en anden sandhed kan kun erfares gennem indre
subjektive indsigter i en tilstand, der ligger over den menneskelige
tænkning. En tilstand af dybere indsigter i virkeligheden, som vi
kan få adgang til via vores tankesind, hvis vi gør brug af vores
indbyggede algoritme5; intuitionen. Erkendelser, som vi efterfølgende kan omsætte til ansvarlige handlinger med vores intuitive
intelligens6.

3

Tankesindet er en samlet betegnelse for vores tænkning, føling og forestillingsevne (abstraktion).

Der skelnes mellem 3 bevidsthedstilstande; ubevidsthed, selvbevidsthed og intuitiv bevidsthed (se
også kapitel 5).
4

En algoritme er en metode til at løse en given problemstilling med anvisning af en løsning uafhængigt
af problemstillingens karakter (se også kapitel 7.2).
5

Den intuitive intelligens er et udtryk for vores evne til at omsætte erkendelser i form af dybere indsigter i virkeligheden til ansvarlige handlinger (se også kapitel 4).
6
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Loven om Intuitiv Intelligens og dens fem ledelsesprincipper
baner vejen for erkendelser ved at frigøre os fra vores tankesinds
adskilte natur, og i stedet aktivere vores intuition og intuitive intelligens. En proces, der i al sin enkelhed går ud på, at vi tager ansvar
og lærer at opleve og handle fra en ny selvforståelses- og bevidsthedstilstand, der bygger på en kombination af viden og visdom,
moral og sund fornuft. En tilstand med en ændret virkelighedsopfattelse, som kun kan erkendes ved at opleve en indre virkelighed
fuld af livskraft.
Loven om Intuitiv Intelligens og principperne gør det mere enkelt for os at:
››
››
››
››
››

være menneske i en verden i forandring
leve et meningsfyldt liv i en kompleks verden
træffe værdiskabende beslutninger
handle ansvarligt i en verden af muligheder
udleve det menneskelige potentiale

Vi må være indstillet på at tage det ind og mærke det, fordi loven
og principperne ikke nødvendigvis kan forstås til fulde med hjernen. Og vi må handle i troen og have modet til at erkende vores
intuitive evner, som vi kan styrke med en personlig indsats i indre
anliggender - i mødet med en subjektiv virkelighed. En virkelighed,
hvor vi lever et autentisk liv uden maske. Og hvor vi med det intuitive intelligente lederskab tager ansvar for den livgivende energi,
der giver os muligheden for at blive medskabere i livets spil. Et spil,
hvor vi både giver og modtager, og forandrer vores virkelighedsopfattelse ved at være bevidste om, hvad vi tænker, føler og sanser,
og hvordan vi beslutter og handler. Et spil, hvor vi er fortrolige med
Loven om Intuitiv Intelligens og dens fem ledelsesprincipper.
Rigtig god læse- og læringslyst.
Rikke Topp
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2

LIVETS SPIL I

På teatret fortæller skuespillerne publikum om livet i en eller anden
afskygning. Hvis skuespillet er godt, bliver vi som publikum grebet
og vi lever os ind i det, der foregår på scenen. Vi glemmer alt om
tid og sted, imens vi oplever skuespillet på en måde, vi ikke oplever
livet på udenfor scenen. Skuespillerne tager masker på, iscenesætter sig selv og træder ind i andre karakterer.
Manuskriptforfatteren kender til rollerne, som vi som publikum
gradvist får afsløret, efterhånden som skuespillerne gør karaktererne mere og mere levende. Vi oplever karaktererne fra forskellige sider, mens deres skæbner flettes ind i hinanden og danner
en eller anden form for mønster. Et mønster, som fortæller om det
liv, karaktererne har levet, lever eller kommer til at leve. Et liv, hvor
dualitet7, godt og ondt, lykke og ulykke, glæde og smerte beriger
den enkelte med oplevelser og erfaringer.
Det er nærliggende at sammenligne livet med et skuespil, hvori
vi hver især har en rolle at spille. Vi har en tendens til ofte kun at
vise en form for facade, vi bærer masker og iscenesætter os selv.
Det kræver vilje og mod, hvis vi vil trænge ind bag vores egen
facade, og det kræver menneskekundskab at trænge ind bag andres. Kun de mennesker, vi kender godt, dem, vi har tillid til og er
fortrolige med, lukker vi ind bag facaden. Nogle får muligheden for
at se noget mere, men ingen får lov til at se os fuldstændigt. Vi har
et behov for at skjule sider af os selv for andre. Sider, der kun bliver
afsløret, hvis vi taber besindelsen og dermed masken.
Teatret er et sted, hvor vi har mulighed for at blive underholdt og
samtidig lade den iscenesatte illusion om tid og sted, der skabes
på scenen, fylde os. Vi oplever nyt og lærer, mens vi er på rejse i
tid og rum, eller møder tidligere tiders mennesker, vores egen tids
eller fremtidens mennesker på en måde, vi ikke oplever udenfor
teatret.

7

Dualitet er et udtryk for tilstedeværelse af to modsatrettede og umiddelbart uforenelige grundprincipper.
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På teatret kan vi også møde guder, djævle, spøgelser, trolde
og hekse. Mystiske og overnaturlige hændelser kan udspille sig
for vores øjne. Vi kan opleve tids- og rumforskydninger, vi kan
opleve det overnaturliges indgriben, og vi har muligheden for at
høre, hvad personerne tænker, fordi de tænker højt og taler med
sig selv. Stort set alt er muligt, fordi teatret har sine egne love, på
samme måde som der hersker love uden for teatret. Lovene på
teatret kan blot virke meget mere elastiske, til tider på grænsen til
det uvirkelige.
Dét, der foregår på teateret, er alt sammen en illusion, og dog
er det en form for virkelighed, vi oplever. Vi ser ind i en verden
gennem en forfatters tanker, følelser og sanseverden. En verden,
som bliver gjort levende gennem instruktøren og skuespillerne.
Når skuespillet gør indtryk på os, bliver vi grebet og vi lever os ind
i det, og bliver tilnærmelsesvis ét med skuespillerne. Scenen bliver
til vores egen bevidsthed, og vi bliver en del af det, der foregår på
scenen. Skuespillerne og det, vi oplever på scenen, er med til at
skabe en forandring i os. Vi er ikke de samme mennesker, når vi
forlader teatret, som da vi kom.
I virkeligheden, udenfor teateret, er vores sind ofte indsnævret
på grund af vores vaner og mønstre, fordomme eller forpligtelser.
Teatrets mere elastiske verden giver os muligheden for at se ind i
en anden virkelighed end den, vi oplever til daglig. Når vi indtager
en rolle som tilskuer, har vi mulighed for at se livet i et andet og
større perspektiv, og vi har mulighed for at se og mærke os selv,
se mønstre og fælles mønstre gennem skuespillerne. Det er i virkeligheden menneskelig aktivitet på et andet plan, fordi iagttagelsen
aktiverer vores tanker, følelser og forestillinger, som gennem vores
tankesind kan føre til en sanselig tilstand med nye og dybere indsigter i virkeligheden.
Tilstanden giver os muligheden for på samme tid at være skuespillere på livets scene og tilskuere til vores egen ageren. Og det
er netop vores evne til både at være aktører og reflekterende iagttagere, der gør os mennesker unikke. Det er den evne, der på sigt
kan give os adgang til nye erkendelser i livet. Erkendelser om en
indre virkelighed fuld af livskraft, der kan ændre vores rolle fra at
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være skuespiller og tilskuer til også at være medforfatter og medinstruktør i vores eget liv - som en del af livets spil.
Livets spil er både meningsfuldt og lærerigt. Det er dualistisk, og
det kan føles skønt og til tider også udfordrende. Når vi bevidst
spiller rollen som både aktør og iagttager, kan vi drage nytte af
Loven om Intuitiv Intelligens og dens fem ledelsesprincipper efter
hvilke vores skæbnemønster bliver dannet, så vi også bliver medforfattere og medinstruktører i livets spil. Selve livets udfoldelse i
en selvskabt virkelighed sker gennem en vekselvirkning mellem
livskraften og os, og med intuitionen og den intuitive intelligens
som det, der giver vores liv substans og værdi.
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3

INTUITION
›› Hvad er intuition?
›› Hvordan virker den?
›› Hvad kræves for at udvikle den?

Intuition er nærmest blevet et modefænomen. Et fænomen, mange
har en holdning til, men som få har en interesse i at forstå substansen af. Det kan virke paradoksalt, eftersom intuitionen har været
og i fremtiden vil være en afgørende faktor i forhold til at løse de
mange og alvorlige personlige, nationale og globale udfordringer,
vi har i dag.
Ofte omtales intuitionen som en fornemmelse, en forudanelse
eller en evne til at tune ind på noget eller nogen. Intuition bør ikke
forveksles med clairvoyance eller andre paranormale fænomener.
Der er intet overnaturligt ved intuitionen, selv om mange forsøger
at mystificere den. Intuitionen kan betragtes som én af menneskets sanser foruden høre-, føle-, syns-, smags- og lugtesansen.
Intuitionen er den sans, der kan give os en umiddelbar dybere
indsigt i virkeligheden, uden vi bevidst forsøger på at huske eller
ræsonnere (se figur 3.1).

INTUITION
Umiddelbar og dybere indsigt i virkeligheden (erkendelse)
uden bevidst erindring eller ræsonnement

Figur 3.1 - Intuition, definition
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Den umiddelbare og dybere indsigt i virkeligheden opnås gennem intuitiv sansning ved, at vi åbner vores tankesind for impulser
og information i form af nye tanker, ideer eller bevidsthedsformer.
Uden sansningen er vi ikke i stand til at modtage og blive bevidste
om indsigterne, der kan føre til erkendelser; dybere indsigter i virkelighedens sammenhænge og helheder.
Intuitionen er forbundet med en form for spring, som gør det
muligt for os at se et problem og dets løsning som en direkte indsigt i sammenhænge og erkendelser af et svar. Den intuitive indsigt
opstår uafhængigt af en metodisk trin-for-trin-tænkning, og den
kan derfor let forveksles med tilfældige impulser eller spontane
ønsker. Forudsætningen for brugen af intuitionen er sansningen,
der gør det muligt at få adgang til indsigter i form af information,
der via tankesindet kan transformeres til erkendelser. En intuitiv
proces, der hverken er mystisk eller følelsesbetonet.
Intuitionen kan inddeles i:
›› passiv intuition
›› aktiv intuition

Passiv intuition
Den passive intuition er den personlige og umiddelbart meningsgivende hverdagsintuition, i daglig tale omtaler vi den som vores
’mavefornemmelse’. Den er baseret på instinktet8, og kan bedst beskrives som vores evne til at ’se om hjørner’. Den passive intuition
er begrænset, fordi den påvirkes af vores ego9, der kan forvrænge
indsigterne. Og samtidig kan den virke med tidsforskydning, så informationen først bevidstgøres timer, dage eller uger senere, fordi
bevidsthedstilstanden ikke umiddelbart er modtagelig.

Instinktet er vores ubevidste evolutionære erfaringsmateriale, som vi udtrykker gennem ubevidste
reaktionsmønstre.
8

Ego er et udtryk for personligheden eller ”masken”, vi tager på, for at skjule, hvem vi i virkeligheden er,
og som via vores tankesind skaber uhensigtsmæssige tanker, følelser og forestillinger.
9
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Aktiv intuition
Den aktive intuition (betegnes intuition) er vores evne til at ’se
gennem skyerne’. Den påvirkes gradvist mindre af vores ego, efterhånden som vi nedbryder blokeringer i vores tankesind, der virker som brændstof for de tanker, følelser og forestillinger, der kan
forvrænge indsigterne. Den aktive intuition er det menneskelige
tankesinds umiddelbare dybere indsigter i aspekter af virkeligheden og sandheden - og evnen til at opfatte og erkende betydningsfulde sammenhænge og helheder. Intuitionen er aktiv, når
information i form af ideer, et svar eller en løsning modtages og
umiddelbart erkendes.
Intuition og illusion er hinandens modsætninger. Intuitionen kan
bane vejen for dybere indsigter i virkeligheden, mens illusionen er
forårsaget af det lavere menneskelige tankesinds - egoets - tilsløring af virkeligheden. Illusionen er skyerne, der tilslører sandheden
ved hjælp af vrangforestillinger, fejlfortolkninger, bortforklaringer
og usandheder, skabt af egoet som metoder til at skjule virkeligheden og sandheden. Intuitionen er derimod menneskets højeste
tankesinds opfattelse af virkeligheden, som den er. En virkelighedsopfattelse uden et ego, der kan forstyrre og skabe mørke og
tunge skyer, som vi kan have vanskeligt ved at se igennem.
Med en aktiv intuition kan vi gradvist lære at se gennem de
selvskabte skyer. Skyer, som hæmmer vores personlige udvikling
og forhindrer os i at tage helhedsorienterede beslutninger, så vi
kan tage ansvar for at løse de personlige, nationale og globale
udfordringer, vi står overfor.
Forædling af en af menneskets naturlige sanser, intuitionen, er
næste skridt i menneskehedens udvikling og næste akt af livets
spil: En bevidsthedsudviklingsproces, der begyndte med instinktet, fortsatte med udviklingen af intelligensen og efterfølges af
intuitionen. Efterhånden som hvert enkelt menneske aktiverer og
gradvist udvikler intuitionen, vil den blive det dominerende bevidsthedsudtryk - på samme måde som intelligensen i øjeblikket
er det altdominerende.
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Uden skyerne kan vi med intuitionen skabe nye visioner, nye tilstande, som fundamentet for et mindre komplekst liv og en bedre
verden. Intuitionen er under kraftig udvikling, fordi flere og flere
mennesker er ved at vågne op til en ny virkelighed, og skridt for
skridt accepterer de forandringer, der er nødvendige for at kunne
opleve, beslutte og handle ud fra en ny selvforståelses- og bevidsthedstilstand. En tilstand, hvor vi ser virkeligheden ud fra et
andet perspektiv. Et skift i retning af mere helhedsorienterede10
livsværdier og holdninger er et stort og vigtigt skridt mod flere
dybere indsigter og større ansvarlighed. Et skridt mod et liv uden
masker. Og et liv, hvor vi bevidst kobler vores intuition og intelligens ved at bruge vores intuitive intelligens til at give vores liv
værdi og mening.

10

Helhedsorientering er en livsanskuelse, der tager højde for alle elementers samspil med hinanden.
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4

INTUITIV INTELLIGENS

Vi har alle en holdning til, hvad intelligens er. Alligevel er det stadig
et begreb, videnskaben har vanskeligt ved at definere. Og definitionen på intelligens ændrer sig stadig. Der hersker dog ingen
tvivl om, at der er forskel på intelligens og klogskab. Klogskab er
færdigheder og viden, mens intelligens kan forstås som evnen til
at indsamle og anvende viden.
Når vi kobler vores intuition med vores intelligens, opnår vi ikke
blot en evne til at ’se gennem skyerne’ og en dybere indsigt i virkeligheden, men også evnen til at omsætte vores erkendelser. Herigennem får vi muligheden for at blive katalysatorer for visioner,
der forbedrer vores egen og verdens situation.
Intuitionen har sammen med intelligensen haft en væsentlig indflydelse på menneskehedens udvikling. De mennesker, der har været i stand til at aktivere deres intuitive kapacitet, har fået dybere
indsigter i virkeligheden. Og de mennesker, der har brugt deres
intuitive intelligens og omsat deres erkendelser til ansvarlige handlinger, har således været i stand til at handle ansvarligt i en verden
af muligheder (se figur 4.1).

INTUITIV INTELLIGENS
Omsætning af erkendelse
til ansvarlig handling

Figur 4.1 - Intuitiv intelligens, definition
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Den intuitive intelligens er i praksis en transformation af intuitionen til en tilstand, som vi mennesker ikke blot passivt har tillid til,
men som vi aktivt udlever, når vi bringer vores dybere indsigter i
virkeligheden til handling. Den intuitive intelligens kan inddeles i
fire niveauer afhængigt af abstraktionsevne11 (se figur 4.2):

Aktiv intuition

Passiv intuition

Helhedsorienteret
intuitiv intelligens

Abstraktioner

Kreativ
intuitiv intelligens

Erkendelser

Bevidst
intuitiv intelligens

Betragtninger

Konkret
intuitiv intelligens

Hukommelse

Figur 4.2 - Intuitiv intelligens, niveauer

Konkret intuitiv intelligens
Den konkrete intuitive intelligens er passiv og baseret på hukommelse
- kan føre til logiske og følelsesbetonede handlinger
Bevidst intuitiv intelligens
Den bevidste intuitive intelligens er aktiv og baseret på betragtninger
- kan føre til videns- og erfaringsbetonede handlinger

Tankesindet kan adskilles i to forskellige dele; konkret tænkning og abstraktion. Abstraktion er et udtryk for helhedsorienteret idédannelse gennem fokus på det egentligt værdiskabende. Værdiskabelsen
øges efterhånden som abstraktionsevnen i form af den intuitive sansning styrkes, således at den indre
virkelighed kan tage form.
11
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Kreativ intuitiv intelligens
Den kreative intuitive intelligens er aktiv og baseret på erkendelser
- kan føre til innovative og skabende handlinger
Helhedsorienteret intuitiv intelligens
Den helhedsorienterede intuitive intelligens er aktiv og baseret på
abstraktioner
- kan føre til samlede og sammenhængende handlinger
Den intuitive intelligens er et sæt af sanselige færdigheder, der
med intuitionen gør det muligt for os at få adgang til information,
så vi gennem vores tankesind kan erhverve erkendelser, og med
vores intelligens gøre det muligt at omsætte erkendelserne til
ansvarlige handlinger. Jo mere udviklet vores sanselige færdigheder
er, des bedre er vores evne til abstraktion og des stærkere er vores
intuitive intelligens. En helhedsorienteret intuitiv intelligens er et
udtryk for høj abstrakt tænkning gennem helhedsorienteret idedannelse med fokus på det egentligt værdiskabende.
Og de sanselige færdigheder kan læres og udvikles. Det kræver
blot specielle former for læring at blive et intuitivt intelligent menneske (se øvelser i kapitel 10).
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5

DET INTUITIVT INTELLIGENTE MENNESKE

Vi lever i en dualistisk verden. En virkelighed, vi med vores tankesind oplever som modsætningsfyldt på grund af tilstedeværelsen
af to umiddelbart modsætningsfyldte og uforenelige grundprincipper: Positiv og negativ - godt og ondt - rigtigt og forkert - orden og kaos - feminint og maskulint - kærlighed og had. Grundprincipperne er hinandens modsætninger og kan ikke umiddelbart
forenes, men vi kan balancere dem med vores tanker, følelser og
forestillingsevne, fordi de udelukkende er et udtryk for en midlertidig overvægt af det ene eller det andet princip.
Virkeligheden skabes i vores bevidsthed gennem vores tankesind i en vekselvirkning mellem grundprincipperne. Vores hjerne
tænker ikke, men den fungerer som redskab for vores tankesind
og bevidsthed. Tankesindet opsamler og oversætter information,
som den indprenter i vores hjerne, hvorefter bevidstheden optager
informationen og tilknytter følelser og billeder.
Intuitionen er vores naturlige filter, hvorigennem den information, der ikke er anvendelig, og blot kan karakteriseres som støj,
kan blive sorteret fra. Den støjfri information indeholder derimod
anvendelig information i form af indsigter (se også kapitel 7), som
igennem vores bevidsthed kan omsættes til erkendelser.
Vores konkrete tankesind står i kontrast til det abstrakte og helhedsorienterede tankesind. Et abstrakt tankesind og et højt abstraktionsniveau er udtryk for et samspil mellem den helhedsorienterede intuition og vores bevidsthed. En intuitiv bevidsthed12,
der rækker ud over selvbevidstheden13 og fungerer som en inspirationskraft, der tiltrækker ideer i form af indsigter og erkendelser,
og tilskynder os til at føre ansvarlige beslutninger ud i livet. Uafhængigt af en eventuel usikkerhed hos os selv eller modstand fra
omgivelserne (se figur 5.1).

Intuitiv bevidsthed om sin væren (tanker, følelser og forestillinger), sansning, vilje og med energien
som drivkraften.
12

13

Selvbevidsthed om sig selv, sin tanker, følelser og forestillinger.
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Energi

Abstrakt tankesind

Vilje

Intuitiv bevidsthed

Sanser

Konkret tankesind

Tanker/følelser

Selvbevidsthed

Figur 5.1 - Tankesind og bevidsthed

Vores tankesinds funktion er bestemmende for niveauet af vores
bevidsthed, og dermed graden af modtageligheden af anvendelig
information, og hvor ubesværet den kan tilgå vores bevidsthed. Et
abstrakt tankesind er således udtryk for det intuitivt bevidste og
intelligente menneskes evne til at modtage og omsætte indsigter
til erkendelser, og efterfølgende omsætte erkendelserne gennem
ansvarlige handlinger.
Selvbevidsthed, i form af evnen til at håndtere tanker og følelser, er en forudsætning for den intuitive bevidsthed, fordi støjende
information, der ikke bliver filtreret gennem intuitionen, genererer
fejlagtige tanker, følelser og forestillinger, som gør, at vi ser virkeligheden uklart.
Et tankesind med støj er den bagvedliggende årsag til mange
af de udfordringer, vi står overfor i livet, fordi det eliminerer vores
sansning, evnen til at erhverve erkendelser og vores vilje til at
handle ansvarligt. Det er vores indre fupmager, som forsøger at
gøre det vanskeligt for os at få adgang til den information, der
giver os de dybere indsigter i livet, så vi kan leve et menings- og
ansvarsfuldt liv (se figur 5.2).
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Mening

Høj
abstraktion

Kreativ
intuitiv intelligens
Sansning

Helhedsorienteret
intuitiv intelligens
Energi

Lav
abstraktion

Konkret
intuitiv intelligens
Tænkning/føling

Bevidst
intuitiv intelligens
Vilje

Lav intuitiv
intelligens

Høj intuitiv
intelligens

Ansvarlighed

Figur 5.2 – Intuitiv intelligens og abstraktionsniveau

Ved bevidst at integrere intuitionen med tankesindet og tankeprocesserne, og bringe indsigter til erkendelser og ansvarlig handling,
kan den intuitive intelligens hjælpe os med at skabe udvikling i
en kompleks verden i konstant forandring. Vi har som mennesker
muligheden for at ’se gennem skyerne’, så vi i fremtiden kan spille
vores rolle som både skuespiller og tilskuer, medforfatter og medinstruktør i livets spil.

22

6

FREMTIDENS PERSONLIGE LEDERSKAB

Hvis vi vil løse de mange udfordringer, vi har, er det nødvendigt,
at vi bliver mere og mere bevidste om vores personlige ansvar.
Et ansvar i relation til, hvordan vi spiller vores del af livets spil, og
dermed hvordan vi tænker, træffer beslutninger og handler i livet.
Vi lever i dilemmaernes tid, hvor vi konstant føler os nødsaget
til at prioritere og vælge, beslutte og handle. Og på bedst mulig
vis forsøge at balancere adskillige modsatrettede hensyn i dagligdagen. Vi har hver vores forudsætninger for at træffe beslutninger
og handle. Men ofte bliver det blot ved tanken, fordi vi som mennesker i en moderne og kompleks verden er bange for at fejle, og
fordi vi mangler klarhed i forhold til mulige valg og konsekvenserne af valgene.
Som mennesker skal vi i dag kunne overskue megen information og forstå komplekse sammenhænge, kunne vurdere, beslutte
og handle hurtigt. Det stiller krav til den personlige kapacitet og
til en bevidst udfoldelse af vores evner og optimal anvendelse af
vores indre ressourcer. Det bliver de mennesker, der udfolder deres intuitive kapacitet og giver plads til nye tanker og metoder, der
med styrket beslutningskompetence og handlekraft bliver katalysatorer for visioner, der forbedrer deres egen og menneskehedens
situation.
Kaos og orden er fundamentale elementer i livet, Alle tænkelige
situationer i livet involverer en dualitet i form af to yderpunkter, og
vi oplever livet som dualistisk. Uanset hvor, vi befinder os, er der
nogle ting, vi kan genkende, bruge og forudsige, og andre ting, vi
hverken kender, kan bruge eller forstår. Uanset hvor, vi er, og hvad,
vi laver, er der visse ting, vi har kontrol over, og andet, vi ikke har
kontrol over. Noget føles som kaos, og noget føles som ordnet.
Den dualistiske virkelighed, vi lever i, giver os mulighed for udvikling. Vi kan ikke blot nøjes med stabilitet, tryghed og uforanderlighed, for der er altid nyt at lære i det modsætningsfyldte. Men
kaos kan blive for meget, når vi føler, at vi bliver overvældet med
mere end vi tror, vi kan håndtere, mens vi oplever og lærer og forsøger at skabe en eller anden form for orden. Det er nødvendigt
at vi placerer den ene fod i det, vi allerede har lært og forstået, og
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den anden fod i den nye læring og den nye forståelsesramme. På
den måde kan vi gennem opmærksomhed og fokus skabe balance
mellem tryghed og utryghed.
For at skabe større klarhed og mindre kompleksitet og kaos, skal
vi lære at leve og skabe fra et nyt selvforståelses- og bevidsthedsniveau. En tilstand, hvor vores lederskab er funderet i den intuitive intelligens som det, der giver vores liv substans og værdi. En
tilstand, hvor vi lever i overensstemmelse med Loven om Intuitiv
Intelligens (se kapitel 8).
Udvikling af det intuitive intelligente lederskab er en løbende
proces, hvor vi skal blive bevidste om og gradvist acceptere de
masker, vi har taget på. Det er forudsætningen for, at vi kan se, at
de er unødvendige og blot en uhensigtsmæssig del af os. Det er
maskerne, der skaber barrierer i vores tankesind, og som afskærer
os fra de erkendelser, der kan skabe værdi og give vores liv større
mening.
Fremtidens personlige lederskab - det intuitivt intelligente
lederskab - består af fem ledelsesprincipper:
››
››
››
››
››

kommunikation
vision
forandring
innovation
forankring

Kommunikation
Informationsudveksling i et subjektivt rum
- med tankesindet gennem fokus på tankerne og følelserne.
Vision
Åbning til en fremtidig ønskværdig tilstand gennem indsigter
- med intuitionen gennem fokus på sanserne.
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Forandring
Nedbrydning af barrierer (masker) gennem erkendelser
- med bevidstheden gennem fokus på viljen14.
Innovation
Udførelse af værdiskabende handlinger
- med den intuitive intelligens gennem fokus på energien15.
Forankring
Fastholdelse af forandring gennem refleksion
- med intelligensen gennem fokus på ansvarligheden.
Modellen for intuitivt intelligent lederskab er følgende (se figur 6.1).
Modellen og dens fem ledelsesprincipper; Kommunikation, vision,
forandring, innovation og forankring, beskrives i detaljer i kapitel 9.

14

Viljen er evnen til at træffe beslutning om regulering af egen opmærksomhed, tilstand og adfærd.

Energien er drivkraften der skaber handling i forhold til regulering af egen opmærksomhed, tilstand
og adfærd.
15
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Refleksion
Ansvarlighed

Intelligens

5. FORANKRING

Intuitiv intelligens

Handling

Energi

4. INNOVATION

Bevidsthed

Erkendelse

Vilje

3. FORANDRING

Intuition

Indsigt

Sanser

2. VISION

Tankesind

Information

Tanker/følelser

1. KOMMUNIKATION

Figur 6.1 - Intuitivt intelligent lederskab
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På teatret er det muligt at forandre selv den grimmeste frø til den
smukkeste prins. Men hvad med virkeligheden? Er virkeligheden
ikke også forandringens verden? Et øjebliks klarhed, et øjebliks
indsigt og erkendelse. En enkelt oplevelse kan betyde en stor omvæltning i vores liv, hvis vi har viljen til at tage oplevelsen ind og
holde fast i den, og drivkraften til at skabe forandring. Også selv
om vi oplever noget, vi ikke umiddelbart kan sætte ord på og forklare.
Vi skal tillade os selv at flyde med ind i en ny selvforståelsesog bevidsthedstilstand, hvor informationen, der kan få os til at se
virkeligheden klart og skabe værdi i vores liv, er tilgængelig for os
alle.
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7

INFORMATION

Computeren og internettet har revolutioneret adgangen til information og muligheden for videndeling. Vi lever i dag i et informationssamfund, og vores verden er bundet sammen i ét globalt
netværk med utallige informationskanaler. Væksten i informationsmængden er stadigt stigende, og vi bombarderes med uanede
mængder af ny viden, som vi skal forholde os til.
Risikoen for at vores tanker, følelser og forestillinger bliver udsat
for informationsforurening16, er stor. Vi kan vælge at håndtere forureningen på samme måde, som vi vil håndtere en forurening af
det miljø, der omgiver os, eller en risiko for forurening. Hvis der er
en risiko, gør vi, hvad vi kan for, at forureningen ikke opstår. Hvis
skaden er sket, håndterer vi den, hvis vi er ansvarlige, ved at oprense. Derefter forebygger vi, så risikoen for at skaden sker igen, er
minimal. Når vi er bevidste om, at vi udsættes for informationsforurening i vores tankesind, bør vi tage samme ansvar.
Vi kan tage ansvar ved at foretage en intuitiv bevidst informationsbehandling og sortere den information fra, der ikke er meningsgivende og udviklende for os. Jo større informationsstrømmen er,
des større ansvar har vi, fordi vi skal være i stand til at sortere mere
information fra. Dog uden at vi frasorterer den brugbare information, der giver os større indsigt i os selv og i livet, og er med til at
forme meningsgivende og værdiskabende helheder i vores liv.
Den information, der er tilgængelig for os, kan opdeles i to hovedgrupper:
›› konkret information - erfaringsbaseret
›› intuitiv information - erkendelsesbaseret

Informationsforurening er støj, der forekommer, når vi modtager irrelevant og ikke anvendelig information i vores tankesind.
16
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Konkret information
Den konkrete information er teoretisk og erfaringsbaseret. Informationen er indlært via opdragelse, på uddannelsesinstitutioner
eller erhvervet via andre mennesker eller medier, vi betragter som
en form for autoritet, og gennem generel eksperimentering og læring i livet.
Intuitiv information
Den intuitive information er abstrakt og erkendelsesbaseret viden
i form af indsigter i dybere aspekter af virkeligheden. Indsigter,
der viser sig som tanker, ideer eller bevidsthedsformer, og gennem
erkendelser formuleres til visioner, der føres ud i livet gennem ansvarlige handlinger.

7.1

Intuitiv informationsbehandling

Grundprincippet for informationsbehandling og kommunikation i
computerverdenen er som i naturen også dualistisk - med tilstedeværelse af to modsatrettede principper. Det binære talsystem
bestående af 0’er og 1-taller er grundlaget for al den information
i form af data, som computere modtager og behandler. Alle data
bliver oversat til 0’er og 1-taller inde i computeren, og organiseres i
en talrække bestående af kombinerende 0 og 1, fordi det udgør en
sætning på et sprog, som computeren forstår. På tilsvarende måde
organiseres den information, der er tilgængelig for os i konkret og
intuitiv information.
Når vi er vågne, viser vores hjerneforbindelser det størst mulige
antal konfigurationer af interaktion i vores hjernenetværk. Det vil
sige, at der er maksimal udveksling af tilgængelig information i
vores tankesind. Intuitionen er vores værktøj til at organisere informationsstrømmen på en fordelagtig måde ved at fjerne informationsstøjen fra den tilgængelige information, så størst mulig grad
af anvendelig information tilgår vores tankesind, og efterfølgende
bliver bevidstgjort (se figur 7.1.1).
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Tilgængelig
information

Anvendelig
information
Informationsforurening
’støj’

Figur 7.1.1 – Informationsmængde

Intuitionen kan ses som en metode, der gør, at vi via vores tankesind kan bearbejde tilgængelig information gennem en frasortering af informationsstøj, så kun den anvendelige information kan
tilgå vores bevidsthed. Den anvendelige information indeholder
indsigter, der efterfølgende kan omsættes til erkendelser. Erkendelser, som vi efterfølgende kan omsætte til ansvarlige handlinger.
Læringen, der opstår gennem refleksion i form af fornyet bevidsthed om os selv, vores eksistens, tanker, følelser, forestillinger og
handlinger, bringer ny information til den totale mængde af tilgængelig information (se figur 7.1.2).
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Tilgængelig information
Figur 7.1.2 - Intuitiv informationsbehandling
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Ny information

Bevidsthed

7.2

Intuitionen som algoritme

Det er nærliggende at betragte intuitionen som en algoritme. En
algoritme er en metode til at løse en problemstilling med anvisninger til, hvor man begynder, og hvordan man skal gå videre til den
næste anvisning eller beslutning. Ved at følge en algoritme har
man mulighed for at løse en kompleks problemstilling, som det
ikke er muligt at løse med en enkelt matematisk formel eller ved
simple gentagne handlinger.
I forbindelse med problemstillinger, hvori der indgår så store
datamængder, at det tager alt for lang tid eller er fysisk umuligt
at beregne alle muligheder, har man brug for en computer, et program og en algoritme som en metode til informationsbehandling
for at kunne styre mod en løsning uden at skulle lave unødige beregninger.
På samme måde som en computer håndterer forskellige former for data gennem et eller flere programmer, kan vi med vores
tankesind, intuition og bevidsthed håndtere alle tænkelige, anvendelige og ikke-anvendelige former for information. Intuitionen sørger for den egentlige og effektive behandling af information og
frasortering af unødig støj i form af ikke-anvendelig information.
Alle nødvendige mellemregninger foretages uden den menneskelige hjernes rationelle indgriben. Og gentagne og unødige mellemregninger, der ellers ville skabe unødig information i den menneskelige bevidsthed, undgås. På samme måde foretager algoritmen
informationsbehandling for effektivt at kunne frasortere støj fra de
indkomne data, og uden at lave unødige beregninger, som vil gøre
tiden fra problemstilling til løsning længere.
Mennesker, der udelukkende er rationelt tænkende, og ikke anvender deres intuition, gør således ikke brug af den bagvedliggende intuitive kraft, der fungerer som en algoritme. Og uden brug af
den ekstra kraft fra algoritmen tager det længere tid fra problem
til løsning, fordi vores menneskelige hjerne rationelt forsøger at
lave alle mellemregningerne i stedet for, at vi lader vores intuition
gøre arbejdet. Selv de mest begavede mennesker har ikke hjernekraft nok til rationelt og logisk at kunne foretage informationsbehandling lige så effektivt, som intuitionen er i stand til.
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Kunstig intelligens er videnskab og ingeniørkunst i udvikling af
intelligente computere eller maskiner med specielle programmer,
der kan repræsentere og simulere aspekter af den menneskelige
intelligens. Gennem udviklingen af programmerne definerer mennesket, hvad den kunstige intelligens skal kunne. At forsøge at efterligne menneskelig tænkning og kognitivt niveau gennem matematiske modeller kræver behandling af store mængder af data,
selvom modellerne er meget simplificerede i forhold til de processer, der foregår i den menneskelige hjerne. Computerne kan dog til
en vis grad kompensere for det manglende kognitive niveau i kraft
af den overvældende beregningskraft, de er i besiddelse af.
Kunstig intelligens er baseret på algoritmer, det vil sige matematiske formler, der kan finde mønstre i data og dermed identificere den mest sandsynlige løsning. Ved informationsbehandlingen
foregår der en frasortering af data i form af den del af den tilgængelige information, der ikke er brugbar. Selve informationsbehandlingen har til formål at reducere kompleksiteten i data og give os
en indsigt i mønstre, vi ellers ikke umiddelbart vil se. Den viden kan
anvendes som grundlag for at foretage en kategorisering af de
anvendelige data, så de kan blive præsenteret i en meningsfuld og
anvendelig kontekst (se figur 7.2.1).
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Refleksion

5. VALIDERING

Dataanvendelse

4. KATEGORISERING

Dataviden

Dataindsigt
Ikke-anvendelig
data = ’støj’

2. ALGORITME

Data

1. PROGRAM

Tilgængelige data
Figur 7.2.1 - Informationsbehandling, kunstig intelligens
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Nye data

3. BEREGNING

Vi ved ikke helt præcist hvad intelligens er, og derfor kan vi heller
ikke med nogen rimelig præcision sige, hvad det betyder, at en
maskine er intelligent. Det samme gælder intuitionen og den intuitive intelligens. Men vi ved, at den kunstige intelligens er effektiv til
at behandle data med en defineret algoritme, der ikke er begrænset af antallet af parametre, og som kan håndtere kompleksitet
og frembringe orden. På samme måde er vi med vores intuition
og intelligens i stand til på kort tid at håndtere og bringe orden i
en umiddelbar tilfældig og ikke ordnet informationsmængde, så
vi bliver bevidste om den informationsstrøm, der er fundamentet
for, at vi kan træffe beslutninger, der skaber værdi, når vi bringer
dem ud i livet.

7.3

Entropi

Entropien er et mål for graden af uorden eller tilfældigheder i et
system, der indeholder energi eller information. Lav entropi er et
udtryk for stor orden, mens høj entropi er et udtryk for stor uorden
(se figur 7.3.1). Et system med entropi = 0 er et perfekt ordnet og
struktureret system. Når et æg er helt, er entropien lavest mulig.
Der er orden. Men når ægget mixes til røræg, skabes der uorden
og entropien stiger.

ENTROPI
Stor orden - Lav entropi
Stor uorden - Høj entropi

Figur 7.3.1 - Entropi, definition
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Inden for naturvidenskaben er der bred enighed om, at universets
udvikling er baseret på begrebet entropi. Entropibegrebet blev
oprindelig indført inden for termodynamikken17 for at kunne forstå
universets udvikling. Begrebet har gjort det muligt at formulere
det, som fysikerne kalder Termodynamikkens 2. lov - Entropiloven. Loven siger, at ’væksten i entropien for universet altid vil være
ikke-negativ’, fordi alle systemer og processer i naturen forløber
på en sådan måde, at universets entropi vokser. Alt bevæger sig
altså ifølge naturvidenskaben fra orden til mere og mere uorden,
med større entropi til følge.
Big Bang er det tætteste, naturvidenskaben i dag kommer på noget, der ligner en forklaring på universets begyndelse. For ca. 13,8
mia. år siden var alt i universet presset sammen i en helt tæt og
brændende varm suppe af partikler. Der var en stor grad af orden
og entropien var lav. Udviklingen har medført, at universet hele
tiden bliver mere og mere komplekst og med en større og større
grad af uorden. Et resultat, der ifølge naturvidenskaben ikke kan
ændres, fordi væksten i entropien følger tiden, som ikke kan spoles
tilbage. Det vil sige, at entropien ifølge naturvidenskaben ikke kan
vendes.
Den naturvidenskabelige forklaringsmodel foreskriver, at alt i
universet søger en ekstrem grad af uorden. Men planeten Jorden
har alligevel udviklet sig til et system med delsystemer med en vis
grad af struktur og orden. En mulig forklaring er, at selve livet livskraften - og det enkelte menneskes bevidsthed under de rette
betingelser kan vende entropien og skabe en større grad af orden.
En proces, der forløber, fordi mennesket som en del af evolutionen - i modsætning til universet som helhed - har muligheden for
at organisere sig på den mest fordelagtige måde og med størst
mulig orden.
Dette åbner mulighed for en variation af Entropiloven. En naturlov, der gør det muligt at vende entropien i et delsystem og dermed sikre større orden. Udgangspunktet er menneskets evolution,
intuitionen og den intuitive intelligens. For at muliggøre den nye

Termodynamikken er videnskab om, hvordan varme og andre energiformer har indflydelse på stoffers
tilstandsændringer i fysiske systemer.
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naturlov kræver det, at mennesket ses som et delsystem i universet. Og at mennesket, som en del af evolutionen, forsøger at finde
processer og metoder, der kan reducere og bremse entropivæksten for at skabe en større grad af struktur og orden.
Inden for informationsteorien er entropi et udtryk for tilgængeligheden af information. Ikke at vi har informationen, og at vi er interesseret i den, men at den er der, og at vi kan få adgang til den, hvis
vi vil. Jo større tilgængeligheden af informationen er, des større er
graden af uorden. Og jo større graden af uorden er, des højere er
entropien (se figur 7.3.2).

INFORMATIONSENTROPI, I
Lav informationstilgængelighed - Stor orden ~ Lav entropi
Høj informationstilgængelighed ~ Stor uorden ~ Høj entropi

Figur 7.3.2 - Informationstilgængelighed og entropi

Vi har med andre ord udviklet os til et informationssamfund, hvor
væksten i information er stadig stigende. De uanede mængder af
information, vi bombarderes med, skaber et entropisamfund præget af stor uorden og uvidenhed på trods af en høj informationstilgængelighed. Det skyldes, at vi mennesker ikke er i stand til
at sortere i informationsmængden og dermed gøre brug af den
mængde af den tilgængelige information, der er relevant for os.
Når vi aktiverer vores intuition, bliver vi i stand til skabe adgang til
den anvendelige information gennem en frasortering af den ikkeanvendelige information, støjen. Det er med til at skabe struktur
og større orden, og dermed formindskes entropien (se figur 7.3.3).
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INFORMATIONSENTROPI, II
Høj informationsanvendelighed ~ Stor orden ~ Lav entropi
Lav informationsanvendelighed ~ Stor uorden ~ Høj entropi

Figur 7.3.3 - Informationsanvendelighed og entropi

Graden af informationsanvendeligheden U er vores evne til intuitivt
at udvælge den anvendelige information med entropien HA. Information udvælges intuitivt ud fra en given mængde af tilgængelig
information med entropien HT ved at fjerne den ikke-anvendelige
information, støjen. U kan beskrives som følger (se figur 7.3.4):

INFORMATIONSENTROPI, III
U = 1 -

HA
HT

U = Graden af informationsanvendelighed, 0 ≤ U ≤ 1
HA = Entropien af den anvendelige information
HT = Entropien af den tilgængelige information, ∆HT > 0

Figur 7.3.4 - Graden af informationsanvendelighed
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Graden af informationsanvendeligheden U er et udtryk for, hvor
effektivt det enkelte menneskes intuition er til at skabe en direkte
adgang til den anvendelige information. Når vi bruger vores intuition optimalt, og U = 1, svarer det til, at vi er i stand til at skabe
adgang til netop den information, vi skal bruge ud af al den information, der er tilgængelig. Vi er i stand til at sortere al støjen fra.
Ved en optimal anvendelse af intuitionen er entropien af den
anvendelige information HA mindst mulig, og der er størst mulig
orden (~ 0), mens entropien af den tilgængelige information HT er
maksimal, og der er størst mulig uorden (~ ∞). U antager sin størst
mulige værdi, nemlig 1, svarende til, at graden af informationsanvendelighed er maksimal, det vil sige, at der er størst mulig orden
og entropien er 0 (se figur 7.3.5).
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Figur 7.3.5 - Informationsanvendelighed og entropi
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Jo bedre, vi bliver i stand til at anvende vores intuition, des større
bliver intuitionsanvendeligheden. Og jo større orden er vi dermed i
stand til at skabe, med lavere entropi til følge (se figur 7.3.6).

INTUTIV ENTROPI, I
Høj intuitionsanvendelighed ~ Stor orden ~ Lav entropi
Lav intuitionsanvendelighed ~ Stor uorden ~ Høj entropi

Figur 7.3.6 - Informationsanvendelighed og entropi

Når vi overlader informationsbehandlingen til intuitionen, den
menneskelige algoritme, bliver mængden af frasorteret støj størst
mulig. Vi får adgang til nøjagtig den information, der er relevant
for os, fordi vores intuition fungerer som et filter, der frasorterer
støjen, i form af ikke-anvendelig information. Herved genskabes
større orden og entropien bliver reduceret.
Den anvendelige information indeholder indsigterne, som efterfølgende kan tilgå den menneskelige bevidsthed, hvorefter de
kan omsættes til erkendelser - dybere indsigter i virkeligheden,
der kan bringes til handling. Evnen til at omsætte erkendelser til
ansvarlige handlinger er et udtryk for den intuitive intelligens. Høj
informationsanvendelighed er dermed et udtryk for en høj intuitiv
intelligens, forudsat at vi fører vores erkendelser ud i livet (se figur
7.3.7).
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INTUITIV ENTROPI, II
Høj intuitiv intelligens ~ Stor orden ~ Lav entropi
Lav intuitiv intelligens ~ Stor uorden ~ Høj entropi

Figur 7.3.7 - Intuitiv intelligens og entropi

Den intuitive intelligens er netop den mekanisme, der kan vende
entropien og skabe orden. Vi er godt i gang med 2. akt i livets spil,
hvor en naturlov - Loven om Intuitiv Intelligens - kan tages i brug.
En naturlov, der skal hjælpe mennesket med at forene intuitionen
og intelligensen. En forening mellem de to vil skabe de bedste
betingelser for, at vi mennesker i en kompleks verden fuld af information og i forandring, kan omsætte vores dybere indsigter i
virkeligheden til intuitive intelligente handlinger
Naturlovene er altid aktive og sandhederne er altid til stede, men
først når tankesindet er fokuseret og sanseapparatet trænet og
udviklet, kan vi bruge intuitionen som vejen til dybere indsigter i
virkeligheden, og vores intuitive intelligens til på ansvarlig vis at
bringe erkendelser til handling.
Og måske skal der ikke så meget til, for at vi mennesker kan forandre en kompleks verden fuld af information og informationsbehandling til en verden fuld af indsigter, erkendelser og potentiale.
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8

LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS

Loven om Intuitiv Intelligens er en naturlov, der ligesom tyngdeloven konstant virker i vores liv. Den virker i større perspektiv og
gør det altså muligt for os med vores intuition og intuitive intelligens at reducere entropivæksten og sikre en større grad af struktur og orden. Loven kan ikke forstås til fulde af vores intellekt, men
skal sanses i det indre for at kunne forstås yderligere.
En naturlov viser de betingelser, som gør det muligt at opnå eller undgå noget. Og som mennesker kan vi ikke undgå virkningen
af en naturlov. Det gælder både, når vi skaber betingelser, der er
i konflikt med naturloven, og når vi gennem en forøget viden om
loven bliver opmærksomme på, hvilke betingelser, vi skaber, og
derfor undgår de negative virkninger af den.
Fordelen ved at være bevidst om Loven om Intuitiv Intelligens
og hvordan den fungerer, er, at det giver os mulighed for at arbejde sammen med den. Manglende kendskab til lovens natur kan
medføre, at den modarbejdes, hvilket kan give udfordringer i livet.
Det skyldes, at naturlove hverken kan gradbøjes eller ændres. De
er, som de er, og de er aktive i vores liv, uanset om vi er bevidste
om dem eller ej.
Loven om Intuitiv Intelligens er en naturlov, der hjælper os til at
bruge vores kapacitet og udleve muligheder og potentiale i en verden i konstant forandring. Når vi forstår og følger loven og dens
principper, får vi adgang til den information, der kan fremskynde
vores udvikling og sikre, at vi undgår de betingelser, som forsinker
eller bremser vores udvikling.
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Loven om Intuitiv Intelligens udtrykkes som følger (se figur 8.1):

LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS, I
Entropien* vil altid formindskes,
når den intuitive intelligens højnes
* Entropien (graden af uorden eller tilfældigheder) af den anvendelige information HA

Figur 8.1 - Loven om Intuitiv Intelligens, I

Loven om Intuitiv Intelligens fortæller os, at graden af uorden i den
anvendelige information reduceres, når erkendelser omsættes til
ansvarlige handlinger.
Graden af anvendelse af den intuitive intelligens (I) er et udtryk
for det enkelte menneskes omsætning af erkendelser til handlinger. Jo større omsætning, des mere reduceres entropien af den
anvendelige information (HA), der er et udtryk for entropien af den
intuitive intelligens (HI), fordi entropien af informationsgrundlaget
er konstant (se figur 8.2).

INTUITIV INTELLIGENS ENTROPI
HI = HA = HT

•

kI

HI = Entropien af den intuitive intelligens
HA = Entropien af den anvendelige information
HT = Entropien af den tilgængelige information
k = Entropireduktionfaktor, 0 ≤ k ≤ 1
I = Graden af anvendelse af den intuitive intelligens

Figur 8.2 – Intuitive intelligens entropi
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Efterhånden som vi højner vores intuitive intelligens aftager entropien af den anvendelige information (HA) og der skabes gradvist
mere orden. Når vi ikke anvender vores intuitive intelligens er I = 0
svarende til, at HA = HT. Vi er således ikke i stand til skabe adgang til
netop den information, vi skal bruge ud af al den information, der
er tilgængelig, fordi vi ikke kan sortere støjen fra. I nærmer sig sin
maximale værdi, efterhånden som entropien af den anvendelige
information (HA) nærmer sig værdien 0, og større og større orden
indfinder sig (se figur 8.3).

HT

HA

I
Figur 8.3 – Entropi og intuitiv intelligens

Jo mere vi anvender intuitionen og fører vores erkendelser ud i
livet med vores intuitive intelligens, des bedre er vi i stand til at
skabe struktur og orden gennem en reduktion af entropien (se
figur 8.4).
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LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS, II
Bringer intuitive indsigter til intelligente
handlinger og skaber et meningsfyldt liv

Figur 8.4 - Loven om Intuitiv Intelligens, II

Naturen er hele tiden under forandring, men overlades evolutionen til naturen, tager det evigheder at opnå et højere bevidsthedsniveau. Mennesket har i modsætning til naturen fået muligheden
for at vælge. Når vi vælger at følge Loven om Intuitiv Intelligens, er
det muligt at fremskynde en personlig udvikling og i langt større
grad udnytte de menneskelige ressourcer og potentialer.
Muligheden for at foretage de intuitive bevidste valg er blevet
givet til os for at anvise en vej og en proces for, hvordan vi kan
udvikle os i et hurtigere tempo, end det sker i naturen. Med intuitionen og den intuitive intelligens er det muligt at katalysere og
sætte fart på den menneskelige progression, og udvikle bevidstheden i en grad, som det ville tage naturen længere tid at opnå.
Når vi bliver bevidste om kraften i Loven om Intuitiv Intelligens,
oplever vi en indre følelse af ro og en frisættelse. Frisættelsen er
det ultimative mål, vi kan sætte os som mennesker. Ikke desto mindre er det et realistisk mål, hvis man gør det nødvendige forberedende arbejde i overensstemmelse med loven. Hvis vi omvendt
vælger at ignorere lovens potentiale, kan vi risikere at leve et liv i
træghed, som resulterer i evolutionær stagnation. Effekten af dette går imod vores egen sande natur og vilje. Ved at ændre fokus
fra et ydre til et indre anliggende, kan vi lære at ’se gennem skyerne’ og åbne til en anden bevidsthed med en ny virkelighed, hvor
livskraften og drivkraften er kærlighed18.

Kærligheden er den universelle livskraft og den stærkeste menneskelige drivkraft, der er afgørende
for, at vi som mennesker kan udleve vores vision og potentiale gennem individuel og kollektiv meningsog værdiskabelse i overensstemmelse med Loven om Intuitiv Intelligens.
18
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9

DE FEM LEDELSESPRINCIPPER

Det intuitivt intelligente lederskab understøttes af Loven om Intuitiv Intelligens: ’Entropien vil altid formindskes, når den intuitive intelligens højnes’, og dens fem ledelsesprincipper; Kommunikation,
vision, forandring, innovation og forankring (se figur 9.1).

Intuitivt intelligent lederskab
DE FEM LEDELSESPRINCIPPER
Første ledelsesprincip/kommunikation
Jeg udveksler information med mit fokuserede
tankesind og styrker min indre ro.
Andet ledelsesprincip/vision
Jeg modtager indsigter med min meningsgivende
intuition og styrker min indre lykke.
Tredje ledelsesprincip/forandring
Jeg omsætter med mod mine indsigter til erkendelser
i min bevidsthed og styrker min indre tilfredshed.
Fjerde ledelsesprincip/innovation
Jeg omsætter i tillid mine erkendelser til handlinger
med min intuitive intelligens og styrker min indre visdom.
Femte ledelsesprincip/forankring
Jeg reflekterer over læringen i mine handlinger
med min intelligens og styrker min indre kærlighed.

Figur 9.1 – De fem ledelsesprincipper
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De fem ledelsesprincipper er sammen med ti ledelsesparametre
med til at sikre, at vi arbejder sammen med Loven om Intuitiv Intelligens og dermed styrker vores intuitivt intelligente lederskab, så
vi kan få adgang til netop den information, der kan sikre, at vi udfolder vores potentiale og udlever vores muligheder i en kompleks
verden i konstant forandring.
De ti ledelsesparametre: Fokus og ro, mening og lykke, mod og
tilfredshed, tillid og visdom samt læring og kærlighed, fungerer
som input og output for de fem ledelsesprincipper; Kommunikation, vision, forandring, innovation og forankring (se figur 9.2).
Refleksion

LÆRING

5. FORANKRING

KÆRLIGHED

Handling

TILLLID

4. INNOVATION

VISDOM

MOD

3. FORANDRING

TILFREDSHED

Indsigt

MENING

2. VISION

LYKKE

Information
(anvendelig)
FOKUS

1. KOMMUNIKATION

RO

Tilgængelig information
Figur 9.2 – De ti ledelsesparametre
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Ny information

Erkendelse

Udvikling af det intuitivt intelligente lederskab er en løbende proces,
hvor vi gradvist bliver mere opmærksomme på vores tanker og
følelser og de masker, vi tager på. Maskerne, som er blevet en del
af os, og på den måde har skabt barrierer i vores tankesind. Når
vi åbner os for og begynder at lytte til intuitionen, skaber vi opmærksomhed omkring os selv, vores behov og ønsker i livet. Vi
skaber et liv uden masker.
Med indsigterne har vi med vores vilje muligheden for at erhverve erkendelser, så vi kan handle og nedbryde de barrierer, der
står i vejen for, at vi kan skabe et liv med større mening og værdi.
Livslange processer, hvor vi gradvist tager mere og mere ansvar
og gennem refleksion skaber en livslæring, der styrker brugen af
vores intuitions algoritme, og vores intuitive intelligens i det personlige lederskab (se figur 9.3).
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Refleksion
Ansvarlighed
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Tilgængelig information
Figur 9.3 – Ledelsesprincipper og -parametre

Modellen for det intuitivt intelligente lederskab indeholder fem
ledelsesprocesser, hver med ét ledelsesprincip og to dualistiske
ledelsesparametre (se figur 9.4).
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Figur 9.4 – Ledelsesprincipper og -parametre
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Processerne støtter op om de fem ledelsesprincipper og muliggør, at vi kan arbejde sammen med Loven om Intuitiv Intelligens.
Herved kan vi fremskynde vores udvikling, fordi entropien altid vil
formindskes, og vi altid vil skabe en større orden, når den intuitive
intelligens højnes. Hver enkelt proces gennemgås i de følgende
kapitler.

9.1

Kommunikation - med fokus og ro

For at få adgang til den anvendelige information skal der ske en
udveksling af information med vores tankesind. Informationsudveksling sker i vores indre subjektive rum, når vi med vores tankesind sætter fokus på vores tanker og følelser, og herigennem
styrker vores indre ro. Det er udgangspunktet for det første ledelsesprincip - kommunikation (se figur 9.1.1).

Det første ledelsesprincip
KOMMUNIKATION
Jeg udveksler information med mit
fokuserede tankesind og styrker min indre ro.

Figur 9.1.1 – Det første ledelsesprincip/kommunikation

Praktiske øvelser, der støtter op omkring det første ledelsesprincip,
findes i kapitel 10.1.
Med et fokuseret tankesind kan vi fastholde vores opmærksomhed på den øjeblikkelige oplevelse i stedet for at hænge fast i ting,
der er sket, eller som vi håber og ønsker vil ske. Vi er til stede og
nærværende i øjeblikket i en tilstand, hvor vi oplever tanker og følelser nøjagtigt, som de er. Vi iagttager blot tankerne og følelserne
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uden at vurdere dem. På den måde kan vi få et indblik i, hvordan vi
tanke- og følelsesmæssigt reagerer i forskellige situationer.
Et fokuseret tankesind kan gradvist gøre det nemmere for os
at håndtere vores tanker og følelser, fordi vi indser, at vi har dem
- uden at være dem. Det får os til at slappe af i krop og sind, hvormed vi kan styrke vores indre ro (se figur 9.1.2).

Tankesind

Fravær

FOKUS

Nærvær

Information
(anvendelig

Tanker/følelser

1. KOMMUNIKATION

Afslappethed

RO

Anspændthed

Tilgængelig information

Figur 9.1.2 - Kommunikationsproces

For at sikre en optimal informationsudveksling, der kan bane vejen
for indsigter, er det nødvendigt, at vi skaber et fundament af ro i
vores indre. Roen er afgørende for, at vi bliver i stand til at reducere mængden af ’informationsstøj’. Mindst mulig informationsstøj
er med til at sikre, at den information, der tilgår vores tankesind,
i størst mulig grad er relevant. Informationsstøjen er uhensigtsmæssige og ubrugbare tanker, følelser og forestillinger, der blot
skaber uro og anspændthed i vores indre. Når vi er nærværende
og fokuserede, skaber vi derimod et fundament for, at vi kan håndtere vores tanker, følelser og forestillinger, og dermed undgå støj.
Nærvær er dybest set fokuseret opmærksomhed, der styrker
vores mentale bevidsthed og tilstedeværelse. En bevidsthedstilstand, hvor vi er til stede og iagttager, på samme måde som vi gør,
når vi er tilskuere i teateret. Her fokuserer vi vores opmærksomhed
på, hvad der sker på scenen, og tager oplevelsen ind. Efterhånden
som vi styrker vores nærvær, bliver den fokuserede opmærksomhed til en ny bevidsthedstilstand for os. En tilstand, der gradvist får
vores krop og sind til at slappe af og falde til ro, så hensigtsmæs-
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sige og brugbare tanker, følelser og forestillinger kan fylde vores
tankesind.
Kommunikation
Vores virkelighed skabes i vores bevidsthed gennem vores tankesind - gennem vores tænkning, føling og forestillingsevne. Tankesindet udgør vores hukommelse, der sørger for kommunikation i
form af indsamling og håndtering af information. Informationen
indprentes i vores hjerne, hvorefter den kan blive omsat til tanker,
følelser og forestillinger, der så kan føre til indsigter og erkendelser.
For at få adgang til den anvendelige information har vi behov
for, gennem et styrket fokus, at kunne kontrollere vores tanker, følelser og forestillinger, fordi de påvirker vores sindstilstand. Hvis
vi ikke er i stand til at kontrollere, øger vi sandsynligheden for, at
vi modtager information, der ikke er anvendelig for os. Den ikkeanvendelige information kan skabe vrangforestillinger og give os
utilsigtede bekymringer i forhold til tidligere erfaring, nuværende
eller fremtidige situationer. De utilsigtede tanker fylder op i vores
tankesind, og skaber blot støj i vores krop og sind. En støj, der skaber en barriere i forhold til vores evne til at lytte til vores intuition
og bane vejen for dybere indsigter i virkeligheden.
Vi er indrettet på en sådan måde, at den ene tanke føder den næste,
og vrangforestillinger og bekymringer kan derfor udvikle sig som
en selvforstærkende og negativ spiral i form af tankemylder. Når
vi forestiller os mulige farer, skaber det unødvendige følelsesmæssige bekymringer, som kan forårsage anspændthed og uro i vores
krop og sind.
Vores hjerne kan ikke kende forskel på en tanke eller forestilling om en fare eller usikkerhed her og nu, og på forestillinger, vi
gør os om en fremtidig fare. Når vi bekymrer os intenst, kan det
derfor medføre en række reaktioner svarende til, at vi står over
for den reelle trussel. Vi stresser vores sind og sætter vores krop i
alarmberedskab, når vi gennem tankesindet skaber negative tanker, følelser og forestillinger. Og reaktionerne dræner os for energi
og skaber en mental og følelsesmæssig ubalance i os.
Vi kan selv gøre meget for at få kontrol over tankemylderet.
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Det kræver tålmodighed og et bevidst fokus, fordi vi er nødsaget
til, i større eller mindre grad, at være i stand til at kontrollere os
selv for at kunne kontrollere vores tanker, følelser og forestillinger. Udgangspunktet for kommunikationsprocessen - og dermed
muligheden for at skabe den bedst mulige informationsudveksling
med vores tankesind - er, at vi er nærværende over for os selv og
bruger åndedrættet som redskab til at fokusere vores opmærksomhed. Det gør det muligt for os at slappe af og finde roen i
vores indre, og derved overvinde mentale, fysiske og følelsesmæssige bindinger og begrænsninger.
Fokus og ro
Det er afgørende for vores velbefindende, og for kvaliteten af det,
vi gør, at vi er i stand til at møde hverdagen med en høj grad af
nærvær. Det kræver, at vi er i stand til at fokusere vores tanker,
følelser og forestillinger.
Vi lever i et informationssamfund, hvor vi ofte mister fokus og
bliver fraværende, fordi vi på den ene eller anden måde bliver
afbrudt. Afbrydelser, som ofte er selvforskyldte, fordi vi bliver
distraheret - ikke kun af andre mennesker, vores mobiltelefoner
og anden ny teknik - men også af vores tanker, følelser og forestillinger. Det er nødvendigt, at vi træner vores tankesind, så det får
en større kapacitet, styrket fleksibilitet og bliver mere disciplineret.
Med kapacitet menes, at vi kan modtage, rumme og behandle
information, og med fleksibilitet at vi kan manøvrere hurtigt og
sikkert i forhold til informationen. Disciplin betyder, at vi kan være
koncentrerede og holde fokus i det omfang, vi selv ønsker og har
behov for.
Med et styrket fokus bliver vi mere nærværende over for os selv
og andre, og lader os ikke så let rive med af vores tanker, følelser
og forestillinger. Det er nødvendigt, fordi flere og flere giver teknologiske goder mere opmærksomhed end sig selv og de mennesker, der er omkring. Det hektiske liv med utallige muligheder,
og følelsen af altid skulle gøre noget, har en væsentlig indflydelse
på, at vi har vanskeligt ved at være fuldt til stede i livet. At være til
stede i livet her og nu er at være nærværende og opmærksom på
sig selv, andre mennesker, omgivelserne, bestemte opgaver, aktivi-
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teter o.lign. i stedet for altid at være aktiv og på vej.
Fokus og nærvær kræver, at vi kontrollerer vores tankesind,
følelser og forestillinger ved at være nærværende med fuld
opmærksomhed. Det handler ikke om at ignorere, men om at
observere tankerne, følelserne og forestillingerne, og på den måde
kunne betragte og forstå, hvilke tankemønstre, vi har, og dermed
hvilke vaner, det fører med sig.
Den konstante udveksling af information i vores tankesind ligger
til grund for vores subjektive mønstre og vaner. Efterhånden som
vi formår at kontrollere vores tanker, følelser og forestillinger, holder
vi ikke blot støjen væk, vi skaber også en ro og afslappethed inde
i os selv. En ro, der også vil brede sig til vores omgivelser. Og med
roen opstår fundamentet for at kunne kommunikere på forskellige
niveauer og opfange den intuitive information, der er anvendelig
for os, fordi den er med til at give os indsigter, der kan hjælpe os på
vej i forhold til at bryde med uhensigtsmæssige mønstre og vaner.
Vores opfattelse af os selv, andre og omgivelserne, skabes gennem
vores bevidsthed. Hvordan vi tænker, føler og handler, er hele
tiden et spørgsmål om, hvordan vores personlige og subjektive
’bevidsthedsfilter’ fungerer. Det er med andre ord inde i os selv,
at tanker, følelser og forestillinger - og dermed oplevelser og reaktioner - skabes og formes. Dermed er det også dér, at barrierer
skal nedbrydes for, at informationen kan flyde frit, så vi undgår alle
former for informationsstøj.
Vi er nødt til at give os selv tid til at slappe af og afstresse, for
ro er en forudsætning for håndtering af vores tanker, følelser og
forestillinger, og dermed for skærpelsen af vores intuition. Når vi
er i ro, har vi nemmere ved at håndtere alt det, der ellers skaber
tanke- og følelsesmæssige barrierer og forhindrer os i at mærke
os selv, hvem vi er og hvad vi ønsker i livet. Hvis vi ikke er i stand
til at mærke os selv og skabe forbindelse til vores intuition uden at
skulle igennem en mængde støj, risikerer vi, at vi leder os selv på
afveje i forhold til vores reelle vision og ønskværdige tilstand i livet.
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9.2

Vision - med mening og lykke

For at få adgang til indsigterne - en del af den anvendelige information - skal der ske en behandling af informationen gennem vores intuition. Informationsbehandlingen foregår, når vi med vores
sansning umiddelbart opfatter eller fornemmer impulser, som via
intuitionen omsættes til indsigter. Indsigter, der viser os vejen til
den vision, vi skal udleve for at styrke vores indre lykke. Det er udgangspunktet for det andet ledelsesprincip - vision (se figur 9.2.1).

Det andet ledelsesprincip
VISION
Jeg modtager indsigter med min
meningsgivende intuition og styrker min indre lykke.

Figur 9.2.1 - Det andet ledelsesprincip/vision

Praktiske øvelser, der støtter op omkring det andet ledelsesprincip,
findes i kapitel 10.2.
Det er vigtigt for os at have en vision i livet. At have en vision betyder, at vi har noget at stræbe efter. En tilstand, vi ønsker at opnå.
Det gør, at vi er indstillet på at udvikle os i en bestemt retning. Vi
har vanskeligt ved at leve uden en vision, fordi den hjælper os til at
udvikle os i en fremadskridende proces - fra et punkt til et nyt. Det
er som at have en magnet, som vi tiltrækkes af, og som hjælper os
med at bevæge os fremad i den rigtige retning.
Vi må tilgå visionsprocessen med ydmyghed, og vi er nødsaget
til at leve i overensstemmelse med visionens krav. Visionen stiller
krav til os, og den forpligter, hvis vi vil realisere den. For at realisere
den kræver det, at vi træffer mange beslutninger og fører mange
handlinger ud i livet.
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For at få adgang til indsigterne må vi bruge vores meningsgivende intuition - den indbyggede algoritme - som værktøj til at
foretage den nødvendige informationsbehandling. Når vi er ydmyge, kan vi aktivere vores intuitive sans i de rigtige proportioner.
Det gør det muligt for os at iagttage os selv og de indsigter og
muligheder, vores intuition giver os adgang til - uden vurderende
tanker og stærke følelser. Dermed kan vi få et mere afbalanceret
syn på os selv og vores vision. Det, vi skal i livet.
Ydmyghed er en tilstand, hvor vi forstår, at det ikke længere er
nødvendigt at gemme sig bag maskerne, der illusorisk udstråler
arrogance og overlegenhed. Men i stedet bruge vores medfødte
intuitive evner, så vi kan udfolde vores talenter og potentiale. Når
vi gør det, vi fornemmer, er det rigtige, oplever vi en større indre
balance. Balancen skaber en tilstand af nydelse i form af et stærkt
kropsligt og sanseligt velvære, og en lykke i vores indre (se figur
9.2.2).

Intuition

Arrogance

MENING

Ydmyghed

Indsigt

Sanser

2. VISION

Nydelse

LYKKE

Smerte

Information
(anvendelig)

Figur 9.2.2 – Visionsproces

For at få adgang til indsigterne skal der via intuitionen ske en informationsbehandling, som indbefatter frasortering af den informationsstøj, der ikke er anvendelig information. For at sikre en optimal
sortering af informationen, således at vejen til erkendelser kan
banes, er det nødvendigt, at vi er i stand til at sanse. Det er igennem vores sansning, at vi har muligheden for at komme tættere
på vores vision, der skaber en større forståelse af virkeligheden
og meningen med livet, således at vi kan styrke vores indre
lykkefølelse.
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Kontakten med intuitionen kræver stilhed, en indre stilhed, som
gør det muligt for os at sanse os selv og verden i og omkring os.
Når stilheden indfinder sig, er det et ubevidst udtryk for ydmyghed. Når vores sind accepterer tankernes tomhed og vi møder den
indre stilhed, bliver vi mere og mere åbne for, hvem vi er - uden
masker og arrogance, med mest mulig nydelse og mindst mulig
smerte.
Vision
En vision er indsigter i form af en sansning om en fremtidig tilstand. Den kan nærmere bestemt beskrives som: ’Det, jeg ønsker
at skabe, i form af den tilstand, jeg ønsker at være i’. Det er en
slags drejebog for, hvordan vi skal træffe valg og handle. En vision
er ikke konstant, og den er ikke altid mulig at opfylde til fulde. Men
den tegner en vej, vi kan stræbe efter at følge for at opnå en given
tilstand.
Ordet fremtidig kan fremkalde ambivalente tanker, følelser og
forestillinger hos de fleste af os. For nogle vækkes håbet om en
bedre og mere fredelig verden. For andre kan det betyde usikkerhed om arbejde, helbred og hvad fremtiden ellers måtte bringe.
Mange går ud fra, at fremtiden udvikler sig som en lige linje, der
kan fortsætte i det uendelige, og hvis vi blot får vores materielle
behov opfyldt, så er alt godt, og fremtiden ser lovende ud. Andre
stiller sig selv spørgsmålet: ’Lever jeg kun for at arbejde og få mit
materielle behov stillet?’ eller: ’Er arbejde mon livets eneste mål og
mening?’
Vi lever alle primært for at træffe værdiskabende beslutninger
og handle ansvarligt, så vi kan udleve vores individuelle vision og
potentiale. Vi lever ikke for at sælge vores tid og liv til den højestbydende i en stadig hårdere konkurrence om ledige jobs. Et liv,
hvor mange gældsætter sig til kreditforeninger og banker, og er
nødt til at arbejde hele livet for at afdrage på lånene med renter
og gebyrer.
At have visioner og forestillinger om fremtiden betyder, at vi
har et ønske i forhold til vores liv, og noget meningsskabende at
stræbe efter. En tilstand, som rækker ud over de materialistiske
behov. En fremtid, hvor drømme og længsler virkeliggøres, fordi
intuitionen baner vejen for indsigter og erkendelser. Og samtidig
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en fremtid, der ikke kan rumme alle vores gamle og udtjente vaner
og fastlåste mønstre. Intet er fritaget, når en vision skal realiseres,
og vi kan skabe et meningsfuldt liv med større indre lykke.
Mening og lykke
Vores intuition er en medfødt evne, som kan give os indsigter i
virkeligheden præcis, som den er. Ikke i form af en intellektuel forståelse, et begreb eller en forestilling, men som en indsigtsfuld
fremsynethed, når vi lader den komme til orde. Vores intuition kan
hjælpe os til at få et mere nuanceret syn på os selv og vores
ansvar for os selv og den verden, vi er en del af. Den skaber også
ydmyghed og åbenhed, fleksibilitet og modtagelighed overfor at
lære nyt i livet. Og samtidig kan ydmygheden fjerne den lukkethed
og tomhed, som et mindre nuanceret og arrogant livssyn kan føre
med sig.
Vi har behov for en vis grad af stolthed for at kunne værdsætte
os selv som mennesker. Men når en overdreven stolthed og hensyntagen til egne behov viser sig som arrogance eller overdreven
selvtillid19, forhindrer det os i at se vores egne personlige udfordringer og udviklingspotentialer. Det forhindrer os samtidig i at tage
ansvar, fordi vi indhyller os i en form for selvbedrag, der forhindrer
os i at se os selv, som vi i virkeligheden er, og dermed ’se gennem skyerne’. En tilstand, der uundgåeligt vil føre til en lukkethed
og indre konflikter, som igen forårsager et manglende selvværd.
Det manglende selvværd skaber behovet for forsvarsmekanismer i
form af masker, der udstråler perfekthed og kontrol - eller ansvarsfraskrivelse for at skjule svagheder, behovet for anerkendelse og
en indre tomhed.
Med et sundt selvværd er vi i stand til at iagttage os selv og tilegne os de indsigter og muligheder, der viser sig på vores intuitive
vej. Det får os til at føle os mere sikre, fordi vi værdsætter os selv
som de mennesker, vi i virkeligheden er. Vi behøver ikke længere at
søge efter succes, men kan i stedet fokusere vores evner og talenter

Selvtilliden er et udtryk for individets holdning til at være god nok, som den person individet er, mens
selvværd er et udtryk for individets holdning til, om det, vedkommende gør for verden, er godt (nok).
19
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ind i det meningsgivende i livet. Dét, der kan få vores passion og
nydelse til at vokse, og samtidig skabe læring.
Når vi i læringsprocessen lytter til vores indre stemme, lærer vi
gradvist os selv at kende - vi ser os selv, som vi i virkeligheden er.
Det hjælper os til at overkomme de forhindringer, vi møder på vores vej. Og det kan vi bedst gøre, hvis vi ikke har behov for at tage
masker på for at skjule noget. Eller udstille os selv og dermed give
os ud for at være nogen, vi ikke er. Processen har derfor en positiv
indvirkning, ikke kun på os selv, men også på vores omgivelser.
Når behovet for at spille en rolle ikke længere eksisterer, åbner vi for en større oprigtighed og ærlighed. Det giver en indre
fornemmelse af at føle sig godt tilpas. Størrelsen af de tanke- og
følelsesmæssige vægte, vi bærer indeni, reduceres, og har vanskeligere og vanskeligere ved at holde os nede. I stedet skaber vi en
opmærksomhed i øjeblikket, der får os til at glemme overfladiske
problemstillinger og udfordringer, så vi kan fokusere på det, der
virkelig betyder noget. At leve i øjeblikket og give os selv lov til at
nyde, imens vi udfolder vores vision og mærker passionen vokse
i os.
Mange tror, at lykke kommer udefra. De tror, at lykke kan købes eller at den findes på toppen af et bjerg, som man blot skal bestige.
Men lykke er en indre individuel tilstand, hvor vi er i stand til at kontrollere vores tanker, følelser og forestillinger på en sådan måde, at
vi ikke lader os dirigere af dem. Lykken er ikke en tilfredsstillelse af
drifter og behov. Det er snarere en indstilling til livet og en større
forståelse af os selv og den virkelighed, vi er en del af. Såvel som
det er en større forståelse af, hvordan vi møder os selv og verden,
snarere end hvad vi møder i verden. Ikke kun, når vi mærker lykken,
men også når vi møder smerte i livet.
Når vi møder smerten, skal vi erkende den, og ikke forsøge at
undgå den eller minimere dens indflydelse på vores liv. Smerten
gør os opmærksom på, hvad der sker i øjeblikket. Smerte kan
ignoreres i en tid, men den vokser sig større, og vil før eller siden
dukke op igen. Når vi accepterer smerten som en del af vores liv,
kan vi transformere den, og den kan være med til at styrke os.
Den er en del af vores erfaring og udvikling. Smerte er en reaktiv
proces, der presser os til at finde årsagen og tvinger os til at forsøge at eliminere den. Lykke er en proaktiv proces, der strømmer
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inde fra os. Den fjerner ikke smerten, men den kan være med til at
omdirigere tankesindet, så vi åbner for vores sansning og bliver i
stand til at opfatte og fornemme impulser, der via intuitionen kan
omsættes til indsigter og hjælpe os i vores livsprocesser.
Når vi ikke længere har behov for at skjule sider af os selv, men
ser sandheden i øjnene om, hvem vi er, har vi ikke længere behov
for at bære masker for at tilfredsstille os selv og føle os accepteret af os selv og vores omverden. Det medfører en dyb følelse
af nydelse. En optimal tilstand med mening og lykke, hvor vi har
kontakt til os selv, og ved, at vi gør en forskel for os selv og verden. Lykke er en kombination af nydelse og mening i livet over tid.
En tilstand, hvor vi er i stand til at lytte til vores intuition, så vores
vision kan blive vækket til live, og gennem dybere indsigter og ansvarlige handlinger efterfølgende blive ført ud i livet.

9.3

Forandring - med mod og tilfredshed

For at få adgang til erkendelser, en del af den intuitive information, skal der ske en behandling af informationen gennem vores
bevidsthed. Informationsbehandlingen sker, når vi med viljen20
åbner for modet til at erkende, og styrker vores indre tilfredshed.
Det er udgangspunktet for det tredje ledelsesprincip – forandring
(se figur 9.3.1).

Det tredje ledelsesprincip
FORANDRING
Jeg omsætter med mod mine indsigter til erkendelser
i min bevidsthed og styrker min indre tilfredshed.

Figur 9.3.1 – Det tredje ledelsesprincip/forandring

Viljen styres af valg indefra. I modsætning til det egoistiske valg, der er funderet i begær, og som
styres af udefrakommende påvirkninger.
20

61

Praktiske øvelser, der støtter op omkring det tredje ledelsesprincip,
findes i kapitel 10.3.
Vores tankesind forstyrres konstant af både bevidste og ubevidste
tanker, følelser, forestillinger og impulser fra vores indre og ydre
verden. Tankesindets optimale funktion er afhængig af vores mod
og vilje til at håndtere det på bedst mulig vis. Det fungerer systematisk og produktivt, når vi er stærkt motiverede og interesserede
i at ville det gode for at opnå en større tilfredshed i livet. Vores vilje
nedbryder vores frygt og opbygger vores mod. Viljen er drivkraften
i vores bevidsthed. Den tilskynder os og giver os modet til at tage
beslutninger på trods af modstand fra omgivelserne, følelsen af
usikkerhed og forestillinger om manglende evner.
Ofte er det frygten, der stopper os eller skaber en ligegyldighed
i os, i form af mangel på interesse og engagement. En ligegyldighed, der medfører, at vi ikke får truffet de nødvendige beslutninger
som grundlag for en senere handling. Viljen giver os modet til at
tro på os selv, og hvad vi hver især kan bidrage med. Det kræver
viljestyrke at overvinde den ligegyldighed, vi kan møde i os selv,
hvis vi ikke kan finde motivationen til at gøre det, der skal til for at
skabe den nødvendige forandring. Vi har brug for at kunne stole
på os selv og vores evner, så vi kan træffe de beslutninger, der gør
det muligt for os at bringe vores vision til live og herigennem udfolde vores potentiale.
Ofte er vi vores egen værste fjender. Vi undervurderer os selv
i vores sammenligning med andre, og vi frygter at begå fejl. Fejl,
der indebærer en risiko for, at vi skal samle os selv op igen, når vi
falder, og som derfor skaber frygt i vores indre. Vi skal acceptere
de risici. Og vi skal acceptere manglerne, udfordringerne og konflikterne i os selv for at kunne skabe en forandring, der kan føre til
større orden og harmoni. Vi skal turde tage masken af og se os selv
i øjnene. For at gennemføre den forandring, skal vi stimulere viljen
til at gennemføre det nødvendige. Det er muligt at opnå, fordi vi
har evnen til bevidst at beslutte og styre retningen i livet, hvis vi vil
(se figur 9.3.2).
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Figur 9.3.2 - Forandringsproces

På et eller andet tidspunkt bliver vi klar over, at vi befinder os i en
situation, hvor der bør ske en eller anden form for forandring mod
det bedre. Måske burde vi have set det tidligere. Men overhovedet
at være kommet til en erkendelse af, at der bør ske forandring,
er et skridt på vejen. Forandring kræver, at vi arbejder med både
vores fysiske, mentale og følelsesmæssige natur.
Nogle mennesker tror, at de kan ændre deres natur ved at læse
meget eller gå til mange foredrag. Det hjælper selvfølgelig en
smule. Men medmindre man arbejder med sig selv og prøver at
mestre alle aspekter af sin natur, skaber det ingen forandring på
et dybere menneskeligt plan. Forandring indebærer hårdt personligt arbejde fordi det kræver, at vi opnår større kontrol over vores
tanker, forestillinger og følelser, og dermed vores vaner og handlinger. Og det kræver, at vi har både modet og viljen til at træffe de
nødvendige beslutninger, der kan føre til forandring af de tanker,
følelser og forestillinger, vaner og mønstre, der ikke fremmer vores
udvikling, men snarere hæmmer os i at udleve vores vision.
Forandring
Vi har millioner af tanker og billeder, der konstant strømmer igennem vores tankesind og genererer følelser i vores bevidsthed.
Nogle er relevante og anvendelige, andre er blot støj, der ikke er
gavnlig for os, men kan forårsage bekymring og frygt. Hvis vi har
en større grad af kontrol over os selv og ved, hvordan vi skal takle
os selv i en given situation, behøver vi ikke at tænke. I stedet kan
vi blot vende blikket indad og iagttage situationen. Vi ser ganske
enkelt på den, som var vi tilskuer til en skuespiller på scenen. Vi
iagttager, hvad der foregår, uden en eneste tanke på, hvad vi selv
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synes, der burde foregå. Vi iagttager, hvad der i virkeligheden foregår. Vi fordyber os i situationer, nøjagtig som de er, uden at tænke
over eller vurdere dem. Og vi iagttager, hvad den person, som er
os selv, tænker, føler og forestiller sig, således at vores indsigter
kan blive omsat til erkendelser i tankesindet.
Hvis vi ikke har modet og viljen skyldes det primært, at vi har
bygget vores egen virkelighed og skabt et billede af os selv ud fra
fortolkning af tidligere oplevelser, vores tanker, følelser og forestilling. Vi er blevet begrænset i vores selvbillede. Derfor skal vi have
skabt et nyt billede af os selv, hvor vi tror på os selv.
Kunsten at tro på sig selv er virkelig en viljekraftig beslutning. Vi
skal se på baggrunden for vores usikkerhed, således at vi kan finde
modet til at træffe beslutninger om at skabe nødvendige forandringer. Først igennem en forandringsproces kan vi blive selvsikre
og trygge. Og det kræver, at vi udøver vores vilje med daglig indsats. Viljen er næsten som en muskel, trænet med bestemte tanker,
følelser og forestillinger, og rettet mod vaner og mønstre, som skaber en større grad af tilfredshed og taknemmelighed.
Mod og tilfredshed
Frygt er en rationel overlevelsesmekanisme og en reaktion på noget,
vi opfatter som en trussel. En overlevelsesmekanisme, der, hvis
den kommer ud af proportion, kan blokere for, at vi påtager os
et ansvar og træffer nødvendige beslutninger. Tanken om forandring skaber ofte frygt og usikkerhed fordi det betyder, at vi skal
give slip på noget, vi kender. Noget, som vi af den ene eller anden
grund er trygge ved.
At overkomme frygten er en mulighed for at vokse og udvikle
sig, fordi alt nyt er læring. Og vi bliver nødsaget til at lytte til vores
ønsker og behov og erkende, hvis det er frygten, der holder os
tilbage og dermed væk fra vores sande jeg og individuelle vision
i livet. At give slip er at lære at afslutte cirkler og faser. Det er at
erkende, hvad der ikke længere er vigtigt, og som ikke længere
beriger en i livet. At tage imod nyt er at starte den næste fase og
anerkende, hvad der kan være vejen til en større tilfredshed i det
indre.
Vi mennesker er disponerede for at føle frygt, og det er en af
grundene til, at vi er så gode til at overleve. Den frygt og usikkerhed,
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som ofte lukker døren til forandring, bunder i vores oplevelser og
erfaringer fra fortiden. Og på vores egne og det, vi tror, er andres forventninger til os i fremtiden. At tro, at håbe og at ville en forandring
til det bedre, og at tage de nødvendige skridt, er et menneskeligt
grundvilkår. Vi ejer håbet, en evig vished om det ubegrænsede, og
bør aldrig acceptere frygt og en medfølgende utilfredshed som en
grundtilstand i livet. Vi er nødt til at forpligte os til at træffe beslutninger, også de vanskelige. Og ikke blot have en tendens til at
give op, så snart vi bliver mødt med en udfordring. Uafhængigt af,
om det er en reel udfordring eller en, vi har skabt i vores tankesind.
Vi er efterhånden blevet så fintfølende overfor frygt, at vi ofte
reagerer fuldstændig uden grund. Frygten er hovedsageligt forankret i irrationelle tanker og bekymringer om fremtiden, eller oplevelser, vi har haft tidligere i livet og som stadig påvirker os. Hvis
vi har modet til at være i øjeblikket og skabe muligheden for, at
indsigter kan omsættes til erkendelser i vores bevidsthed, kan vi
mobilisere vores mentale og moralske styrke til at handle i tryghed
i det nye - uden frygt for fejl og fiaskoer.
Et vist mål af ligegyldighed er nødvendigt, ellers tager perfektionisten livet af os. Men hvis ligegyldighed betyder en manglende
interesse for opmærksomhed og omsorg for os selv, vores relationer og omgivelser, mister vi en del af vores medmenneskelighed.
Ligegyldighed kan sidestilles med følelsesmæssig blindhed og en
manglende evne til at være bevidst om sig selv og den verden, vi
er en del af. Det skaber et tomrum, når vi afkobler os fra os selv og
andre, og gør livet meningsløst.
For at distancere os fra ligegyldigheden skal vi erkende, at vores vilje er en praktisk, dynamisk kraft, vi kan bruge konstruktivt til
at træffe beslutninger. Vilje begynder med gode intentioner. Men
alt for ofte forbliver gode intentioner aldrig andet end intentioner.
Vi træffer ikke de endegyldige beslutninger, som vi senere fører
ud i livet. Når vi kan mærke, at vi træffer de rigtige beslutninger,
skaber vi en indre tilfredshed, fordi vi er taknemmelige.
Vi lever et liv, der rummer de største mirakler: At verden findes,
at vi er her, at vi vågner hver dag, at nogen elsker os. Taknemmelighed er en trang til at sige tak og påskønne det, der er. At
påskønne livet og acceptere dét, der er, dét, vi er, og dét, vi bliver

65

mødt med i livet, er en oprigtig og dyb følelse af, at alt er godt og
at alt sker af en årsag. Vi lærer af de udfordringer og hindringer, vi
møder i livet, vores mangler giver os muligheden for at udvikle os
som mennesker. Intet er perfekt og man må være ydmyg over for
læringen i livet.
Uanset hvor meget, vi planlægger, har livet sine egne planer, og
ingen kan styre begivenheder eller hvordan de mennesker, vi er i
forbindelse med, handler. Når vi sætter pris på og er tilfredse med,
hvad vi har, slipper vi vores krav, og dermed også følelsen af skuffelse, hvis noget ikke går, som vi havde forventet. Det skaber en
fleksibilitet og en tro på, at den forandring, vi går igennem, nærer
os på alle planer og giver os den nødvendige læring i vores liv.

9.4

Innovation - med tillid og visdom

For at omsætte erkendelser til handlinger, skal vi have tillid til vores
intuitive intelligens, så vi har energien til at føre vores beslutninger
ud i livet. Det er udgangspunktet for det fjerde ledelsesprincip - innovation (se figur 9.4.1).

Det fjerde ledelsesprincip
INNOVATION
Jeg omsætter i tillid erkendelser til handlinger med
min intuitive intelligens og styrker min indre visdom.

Figur 9.4.1 - Det fjerde ledelsesprincip/innovation
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Praktiske øvelser, der støtter op omkring det fjerde ledelsesprincip,
findes i kapitel 10.4.
Vi kan ikke kontrollere, hvad livet kaster os ud i, men vi kan vi kontrollere, hvordan vi reagerer og handler på det. Hvis vi vælger at
have tillid til vores evner til at handle, vil de udfordringer og vanskeligheder, vi bliver stillet overfor, blive lettere at håndtere. Tilliden spiller en rolle i alt, hvad vi gør. Det er vores tillid til livet,
som giver os moralsk og mental styrke til at handle og føre vores
beslutninger ud i livet.
Vores tankesind er ofte fuldt af vaner og adfærdsmønstre, der
dikterer, hvad vi kan og skal, og ikke kan og ikke skal. Tanker, følelser og forestillinger, der ikke gør andet end at forsøge at holde
os fanget i vores selvskabte illusioner. At leve et innovativt liv kan
hjælpe med til, at vi bliver mere modstandsdygtige overfor selvskabte illusioner, der forhindrer os i at handle og udvikle os. Når
vi reagerer fra et aktivt sted, kan vi skabe nye tankemønstre og
vaner, og forme en bedre virkelighed, der er i harmoni med vores
værdier, ønsker og vision.
At være innovativ og leve et kreativt liv kan være en stor udfordring, fordi det kræver villigheden til at prøve nye ting, og tilliden
til, at nye mønstre og vaner kan bane vejen for større indre visdom.
Også selv om det kræver både en stor vedholdenhed og en umiddelbar følelse af tilsidesættelse af egne behov. Men erkendelser
ikke er meget værd, hvis de ikke bliver ført ud i livet.
Mennesker, der er innovative, har tillid, og er villige til at løbe
risici. Når livet rammer dem hårdt, reagerer de ikke med at falde. De
lytter til deres intuition, får nye og dybere indsigter, og erkender
nye muligheder. Erkendelser, der er baseret på en intuitiv helhedsforståelse. Og de bringer deres erkendelser og helhedsorienterede
løsninger til handling, så de med deres visdom og intuitive forståelse af livets centrale forhold kan skabe både mening og værdi i
deres liv (se figur 9.4.2).
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Figur 9.4.2 - Forandringsproces

Innovation er nytænkning i form af indføring af noget nyt, der
ændrer ved en opfattelse af noget gammelt. Indføring af det nye
kræver, at man handler med det formål at nedbyrde barrierer i
tankesindet for at skabe plads til en ny tilstand. Innovation kan
være som et eventyr, når erkendelser skal omdannes til nye og til
tider fantasifulde handlinger. Et eventyr, der kræver tillid til egne
evner i forhold til at løbe risici, tillid til at slippe kontrollen og møde
usikkerheden, når handlingerne skal bringes ud i virkeligheden.
Selv de bedste erkendelser har ringe værdi, indtil nogen griber
ind og virkeliggør dem. Og virkeliggørelsen betyder ikke nødvendigvis, at erkendelsen bliver omdannet til en succes. Udfordringen
for os er at undersøge vores erkendelser for at teste, hvad der
fungerer, så der skabes den læring, der kan bruges i vores videre
udvikling.
Innovation
Når vi tænker konventionelt, siger vi til os selv, at vi ikke bør spilde
tid og ressourcer på at være eksperimenterende og innovative,
fordi der er en risiko for, at det ikke fungerer. Vi har ikke tillid til det
nye, men stoler mere på allerede kendt viden og kendte processer. Men det kan i mange tilfælde være vores vaner og mønstre,
der står i vejen for at opfylde vores vision. Når vi står over for
usikkerhed, har vi en tendens til at udskyde en handling. Vi bliver
risikoforskrækkede og overdrevent forsigtige. Resultatet bliver, at
vi går glip af muligheder, der ellers kunne være både lovende og
værdiskabende, og som kunne have lært os noget nyt om os selv
og livet.
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Resultatet af innovation står aldrig helt klart, fordi vejen er
ukendt, og fordi vi ikke kan være sikre på, hvad der kræves for
at opnå en meningsfuld læring. Fiasko er altid et muligt resultat,
og derfor er vi nødt til at have tillid til os selv, vores evner og potentialet i vores erkendelser, så vi tør at stole på os selv og vores
evner, når vi handler. Vi er nødt til at være villige til at udforske og
eksperimentere og være eventyrlystne.
Som innovatorerne tager vi føringen. Vi tester vores erkendelser
og dermed os selv. Og vi udforsker nye muligheder ved at handle.
Vi bestræber os ikke nødvendigvis på at lykkes, men i større grad
på at bruge erkendelser til at vække vores indre visdom til live og
skabe læring, der kan fremme vores udvikling. Vi er nødsaget til at
have tillid til vores evner, og vi må være ydmyge over, hvad vi på
forkant ved, vil virke. Vi må anerkende, at meget af det, vi har brug
for, er vi nødt til at lære undervejs i processen. Og vi må tage fejlene til os, og bruge dem til at generere nye indsigter og erkendelser.
Tillid og visdom
Innovation indebærer evnen til, at vi kan opfatte os selv og verden på nye måder, finde skjulte mønstre, og med ekstraordinære
metoder skabe forbindelser til tilsyneladende ikke-relaterede fænomener og herigennem se nye løsninger, som vi kan føre ud i
livet. Når vi er innovative, er vi i stand til at sætte alt ind i en større
sammenhæng, således at vores inspiration i form af indsigter og
erkendelser bunder i et helhedsorienteret menneske- og livssyn.
Det er evnen til at udnytte vores indre ressourcer i form af den
indre visdom, generetret af vores indre algoritme, intuitionen, der
skaber innovationen. Viden er i modsætning til visdom faktuel og
målbar. Visdom er derimod hverken entydig og logisk, men en forståelse af livets centrale forhold og den måde, vi udlever vores viden på. Først når viden sættes ind i en større sammenhæng, bliver
det til visdom. Visdommen kan nemlig ikke udøves udelukkende
på baggrund af tal, beregninger og rationale. Visdommen har brug
for den menneskelige intuitive evne for at kunne skabe innovation.
Ofte står vores behov for kontrol i vejen for innovationen. Vi vil
gerne føle, at vi kan styre vores liv, og dermed forsøge at skabe
balance mellem det kendte og det ukendte. Men det er et umuligt
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mål, fordi alt er i bevægelse, så utallige faktorer er ude af vores
kontrol. Forsøget på at kontrollere fører til frustration, fordi ikke alt
går som planlagt, når vi støder ind i en forhindring. Vi er i oprør,
fordi vi kæmper mod virkeligheden i stedet for at møde livet med
grundlæggende tillid til, at vores intuition kan støtte og guide os i
den retning, som er bedst for os, og som skaber mest mulig læring
i vores liv.
Hver dag oplever vi modstridende tanker og følelser. Tankerne
er der altid. De er begrænsende og skaber en fortolkning af virkeligheden, hvilket ofte forhindrer os i opleve livet, fordi de forsøger
at tilpasse sig og lede på en forudbestemt måde. Med tillid til, at
livet ikke leves gennem tanker og følelser, men med sanserne, har
vi muligheden for at forbigå de tanker, følelser og forestillinger,
der står i vejen for at vi med vores intuitive intelligens kan føre de
beslutninger ud i livet, der skaber værdi. Også selv om vi ikke nødvendigvis forstår dem fuldt ud.
Når vi er innovative arbejder vores intuition og intelligens sammen. Det betyder, at vi løser de udfordringer, vi bliver stillet overfor
mere effektivt, fordi vores handlinger er baseret på beslutninger,
der er funderet på både fornemmelse og ræsonnement. Vi opnår
ikke blot evnen til at ’se gennem skyerne’ med vores indbyggede
algoritme, intuitionen. Vi får også adgang til en umiddelbar og dybere indsigt i virkeligheden, og muligheden for at bringe vores erkendelser til handling på bedst mulig vis.
Koblingen af vores intuition og intelligens giver os muligheden
for at blive katalysatorer for visioner, der forbedrer både vores
egen situation og situationen i verden. Når vi bruger vores intuitive intelligens bringer vi intelligensens verden ind på visdommens
område. Men det kræver, at man har modet til at stole på intuitionen og føre de beslutninger ud i livet, der er funderet i de intuitive
indsigter, som ikke altid umiddelbart er indlysende for vores logiske sans.
At bruge vores intuitive intelligens fuldt ud kræver, at vi transformerer vores intuition til en tilstand, som vi ikke blot passivt har
tillid til, men som vi aktivt udlever. Den tilstand kan vi komme dybere og dybere ind i efterhånden, som vi bringer flere af vores
indsigter til handling. Vi skal derfor altid stille os selv spørgsmålet,
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hvordan vi i tillid kan omsætte vores erkendelser til praktisk handling, og hvordan vi kan skabe en kædereaktion af disse værdiskabende og meningsgivende handlinger.

9.5

Forankring - med læring og kærlighed

For at skabe læring skal vi reflektere over vores handlinger med
vores intelligens. Det er udgangspunktet for det femte ledelsesprincip - forankring (se figur 9.5.1).

Det femte ledelsesprincip
FORANKRING
Jeg reflekterer over læringen i mine handlinger med
min intelligens og styrker min indre kærlighed.

Figur 9.5.1 - Det femte ledelsesprincip/forankring

Praktiske øvelser, der støtter op omkring det femte ledelsesprincip, findes i kapitel 10.5.
En åben og undersøgende refleksion kræver, vi er trygge og i
stand til at acceptere, hvad der dukker op. Den giver os mulighed
for at lære og herigennem at fornemme, hvad der er vigtigt, og
hvad der er mindre vigtigt i vores liv. Mange er uvante med evnen
til at reflektere dybere, fordi vi lever i en fortravlet kultur, som vanskeliggør denne proces. Vi skal ofte hurtigt videre og levner ikke
tid til refleksion.
Når vi reflekterer i en tanke- og følelsesproces undersøger vi.
Vi undres og vi tænker os om. Vi udforsker indtryk og erfaringer,
så vi kan åbne for, at nyt kan opstå. Målet med refleksionen er en
dybere forståelse og accept af os selv og medfører, at vi skaber
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ny læring. At reflektere er ikke at evaluere, for en evaluering lukker
snarere end åbner. Det betyder ikke, at vi ikke skal evaluere. Men
hver ting til sin tid. Refleksion er ikke diskussion, hvor vi skal indgå
i en dialog med os selv med specifikke spørgsmål og svar, og hvor
vi skal forsøge at overbevise os selv. Refleksionen er at spørge,
snarere end at svare. Og den gør os klogere på, hvad vi tænker,
føler, forestiller os og sanser, hvorfor vi gør det, og hvorfor vi har
de mønstre og vaner, som vi har.
Vi har gennem refleksionen mulighed for at give plads til tidligere oplevelser, fordele og ulemper, og for at se sammenhænge
mellem vores beslutninger og handlinger, omstændigheder, forudsætninger og konsekvenser.
Forudsætningen for forankringsprocessen - og dermed muligheden for at reflektere over vores handlinger - er, at vi anvender
vores intelligens. Forudsætningen for læringsprocessen, der er
med til at udvikle os, gør det gradvist nemmere for os at udfolde
kærligheden ved at udleve vores vision og potentiale (se figur
9.5.2).

Refleksion
Ansvarlighed

Intelligens

Skyld

LÆRING

Tilgivelse

5. FORANKRING

Udvikling

KÆRLIGHED

Magt

Handling

Figur 9.5.2 - Det femte ledelsesprincip/forankring

At prøve at finde sig selv og få en større selvindsigt og skabe erkendelser er noget af det bedste, vi kan gøre for os selv og andre.
Kun hvis vi reflekterer over, hvem vi er, og hvorfor vi har de værdier,
vi har, kan vi skabe en sammenhæng mellem vores vision og de
beslutninger, vi træffer, og de handlinger, vi fører ud i livet. Beslutninger og handlinger, som ikke kun har en indvirkning på os selv,
men også på den ydre verden.
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I modsætning til grubleri og tankemylder er tilbageblik og refleksioner godt for vores udvikling. Refleksioner er et tilbageblik
eller den mere dybdegående forståelse af læringen. Og tilbageblik
og refleksioner behøver ikke at begrænse sig til erfaringer, vi har
haft med os selv. Vejen til, at vi forstår os selv, går også gennem
andre mennesker. Når vi spejler hinanden og gennem samtaler,
hvor vi hele tiden lærer noget om os selv.
Udbyttet af refleksionen er ikke altid let sætte to streger under,
fordi refleksionen er en proces, som vi ikke kan styre et bestemt
sted hen. Forståelsen, og dermed udbyttet, kan være både positiv
og negativ, eller den kan give et øget fokus på et fænomen, som
fører til nye udfordringer og muligheder. Men refleksionen er altid
lærerig, og den er med til at bringe os et skridt videre i vores udviklingsproces.
Forankring
Alt, hvad der er sket, fra vi blev født og til nu, rummer en eller
anden form for læring som en del af vores udvikling. Alt og alle, vi
har været i kontakt med, har på en eller anden måde fungeret som
vejledning og læring i vores liv, uafhængigt af om det har været
let eller udfordrende. Alt er, som det skal være. Hverken mere eller
mindre. Når vi forstår det og påtager os ansvaret for alt, begynder
vi at forstå, at vi, som medforfattere og medinstruktører i livets
spil, er medskabere af vores egen virkelighed.
Ikke mange mennesker reflekterer over, hvorfor de er, som de
er, og hvorfor de gør, som de gør. Ofte betyder det en mangel på
selverkendelse, og at man kun ser sig selv i et positivt lys. Vores
sind er dualistisk, og vi indeholder både gode og dårlige sider. At
være ærlig og se sine mørke sider er en del af det at finde sig selv.
Hvis vi ikke kan eller tør se mindre positive sider hos os selv, kan
vi ikke gøre noget ved dem. Først når vi er opmærksomme på, at
vi har negative sider, kan vi stoppe os selv i at leve dem ud. Når
vi har erkendt dem gennem refleksionen og læring, kan vi lagre
den del af læringen, der tilhører fortiden, og i stedet bevidst indarbejde den nye læring i form af nye vaner og mønstre, som vi kan
begynde at udtrykke i tanker, følelser, forestillinger, beslutninger
og handlinger, der afspejler det sande og det gode i os. Det er en
proces, hvormed vi gradvist skaber større og større indre balance,
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og den er afgørende for, at vi som mennesker kan udleve vores
vision og potentiale med kærligheden som drivkraft.
Når vi slipper noget gammelt, har vi muligheden for at træde
ind i noget nyt på et højere bevidsthedsniveau med erkendelsen af
en ny sandhed, og med nyerhvervet visdom og en ny virkelighedsopfattelse. En ny tilstand, hvor vi tager et gradvist større ansvar
for os selv og for den helhed, vi er en del af. For at nå dertil skal vi
mobilisere mod og vilje, og vi skal have tillid til os selv, selv om vi
ved, at vi aldrig kommer til at kende os selv fuldt ud. Vi forandrer
os gennem livet, og der er en del af os, vi aldrig rigtigt får fat i. Men
når vi reflekterer over, hvem vi er, og hvorfor vi beslutter og handler, som vi gør, vil vi opleve, at det skaber ro, harmoni og balance.
Læring og kærlighed
Ingen etiske og moralske regler eller retningslinjer har indtil videre
formået at udrydde uhensigtsmæssig, ukærlig og destruktiv adfærd, men de har til en vis grad formået at begrænse dem. Uden
disse regler eller retningslinjer og uden den skyld, der skabes i os,
hvis vi ikke lever op til dem, vil det for nuværende være vanskeligt at opbygge et stabilt samfund. Det er individuelt fra person til
person, hvad der opfattes som korrekt og ikke korrekt handlen. Og
vi har som mennesker brug for at vide, at der er grænser, og at vi
ikke kan gøre, hvad der passer os, uden at det har konsekvenser.
På et tidspunkt, når vi har lært tilstrækkeligt, har vi ikke længere
brug for grænser, hverken overfor os selv eller andre, fordi vi ikke
ønsker at bære den byrde, som skyld kan forårsage. Vi bliver bevidste, føler ubehag, bliver overvældet af dårlig samvittighed og
frygter at miste vores selvrespekt og selvværd, og derfor vælger
vi at handle kærligt og ansvarligt.
Det kan ikke undgås, at vi begår fejl. Og i visse tilfælde oplever vi,
at skylden fortæller os, at vi skal gøre noget ved det. Vi vågner op,
fordi vores skyldfølelse appellerer til vores samvittighed, når vi har
overtrådt et princip, eller når en etisk og moralsk værdi ikke er blevet taget med på råd. Tilgivelse er en genoprettelse af harmonien
og balancen. Når presset fra skyldfølelsen og samvittighedsnaget
bliver for stort, vælger vi at lægge vores liv om. Vi vender om og
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går med vinden i stedet for at kæmpe os frem i strid modvind. Det
opleves som en lettelse, fordi disharmonien forvandles til harmoni.
Mange har vanskeligt ved at tilgive, selv om det er et fundament
for vores eksistens, der bygger stærke bånd til os selv og andre. Vi
begår alle fejl og har brug for at tilgive os selv og andre, eller bede
andre om tilgivelse. Og når vi begår fejl, bør vi tage ved lære og
vise os selv og andre, at vi ikke er for stolte til at erkende, at vi tog
fejl, og have modet til at sige, at vi vil gøre det bedre næste gang.
Nøglen til balance er ikke nødvendigvis at begå færre eller mindre
fejltagelser, men derimod at bearbejde situationer, når de dukker
op, og lære af dem. At lægge mærke til fejltagelsen og erkende sit
ansvar og skabe den nødvendige forandring, der er vedvarende.
Vi har ikke behov for magt for at tvinge vores vilje igennem. Vi
har brug for at udvikle os gennem vores vision, fordi den vejleder
og afspejler adfærd, og gør det klart for os, hvad der er værdifuldt
og ønskeværdigt, og hvad der ikke er. På den måde giver den vores handlinger værdi. Vores vision definerer, hvem vi i sandhed er,
fordi vores sande identitet er summen af vores ønsker. Vores vision
gør os urokkelige, fordi den giver en indre styrke, der har rodfæstet
sig i vores hjerter.
Visionen er et kompas, der guider os i den rigtige retning og
vejleder os undervejs. Og når vores vision er baseret på klare og
definerede tilstande, er vi også i stand til at nå dem – uden magt.
Fordi drivkraften og styrken i kærlighed gør det muligt for os at
yde ekstra sammenlignet med, hvad vi evner med brugen af magt.
Mange mennesker drives frem af deres ambitioner. Og ofte er
holdningen, at andre mennesker står i vejen for, at de kan udleve
dem. Andre er årsag til, at man ikke altid når det mål, man sætter
sig. Det er en væsentlig årsag til, at trangen til at beskylde andre er
et udbredt fænomen i nutidens samfund. Ansvarlighed kræver stillingtagen og holdning, en nødvendighed for at vores bestræbelser
kan føre til noget meningsfuldt og værdiskabende.
Det kræver hårdt arbejde at befri sig for trangen til at pege
fingre ad andre og påtage sig det fulde ansvar for sit liv. Vi må hver
især vågne op og indse, at vi alle er summen af vores dybere indsigter, de valg, vi træffer, og de handlinger, vi fører ud i livet. Vi er
alle summen af vores intuitive erkendelser og intuitive intelligente
handlinger. Den erkendelse giver os en ansvarsfølelse. Og vi kan
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alle udvise ansvar ved at bruge kærligheden som drivkraft, og ved
at tage ’magten’ over vores liv, vores tanker, følelser, forestillinger,
beslutninger og handlinger, og dermed skabe mening og værdi i
vores indre og ydre liv.
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10

DE FEM LEDELSESVÆRKTØJER

Erkendelse af intuitive sandheder forudsætter brugen af værktøjer, der kan registrere de intuitive bevidsthedsniveauer, og bringe
vores kræfter til handling. De fem intuitive værktøjer er en hjælp
til at skabe en direkte forbindelse til intuitionen med det formål
at aktivere den intuitive intelligens, og omsætte dybere indsigter
i virkeligheden til ansvarlige handlinger i overensstemmelse med
Loven om Intuitiv Intelligens (se figur 10.1).

Refleksion
Ansvarlighed

Intelligens

INTUITIV
ANSVARLIGHED

5. FORANKRING

Intuitiv intelligens

Handling

Energi

AKTIV INTUITIV
INTELLIGENS

4. INNOVATION

Bevidsthed

Erkendelse

Vilje

INTUITIV
BEVIDSTHED

3. FORANDRING

Intuition

Indsigt

Sanser

AKTIV
INTUITION

2. VISION

Tankesind

Information
(anvendelig)

Tanker/følelser

1. KOMMUNIKATION

FOKUSERET
OPMÆRKSOMHED

Figur 10.1 - De fem ledelsesværktøjer
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Det er en forudsætning for at erkende intuitive sandheder og bringe dem til handling, at vi kan kontrollere vores tanker, har kontakt
til vores følelser, er i stand til at sanse, har viljestyrke og energi, og
er ansvarlige. Med det menes følgende:
Fokuseret opmærksomhed
Styrker evnen til at kommunikere og udveksle information gennem tankesindet med fokus på tankerne og følelserne, så du bliver
bedre til at lytte til dig selv.
Aktiv intuition
Styrker din evne til at få adgang til indsigter om din vision og din
fremtidige tilstand med fokus på dine sanser, så du bliver bedre til
at fornemme, hvad der giver mening for dig, og hvad du ønsker.
Intuitiv bevidstbed
Styrker din evne til nedbrydning af barrierer i tankesindet (masker)
med fokus på din vilje, så du bliver bedre til at træffe beslutninger
og omsætte indsigter til erkendelser.
Aktiv intuitiv intelligens
Styrker din evne til værdiskabende handlinger med den intuitive
intelligens gennem fokus på din tillid og det subtile21, så du får
mere energi og drivkraft til at omsætte erkendelser til handlinger.
Intuitiv ansvarlighed
Styrker din evne til at tage ansvar ved at fastholde et forandret
tankesind gennem fokus på hvilken værdiskabelse, dine handlinger skaber.
Øvelserne støtter op omkring de fem ledelsesprincipper (se figur
10.2). De gennemgås i detaljer i de følgende kapitler.

21

Det subtile udgøres af små forskelle og detaljer i et komplekst samspil.
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Jeg reflekterer over læringen i mine
handlinger med min intelligens og
styrker min indre kærlighed

5. FORANKRING

INTUITIV
ANSVARLIGHED

Jeg omsætter med tillid mine erkendelser til handlinger med min intuitive
intelligens og styrker min indre visdom

4. INNOVATION

AKTIV INTUITIV
INTELLIGENS

Jeg omsætter med mod mine indsigter
til erkendelser i min bevidsthed og
styrker min indre tilfredshed

3. FORANDRING

INTUITIV
BEVIDSTHED

Jeg modtager indsigter med
min meningsgivende intuition
og styrker min indre lykke

2. VISION

AKTIV
INTUITION

Jeg udveksler information med
mit fokuserede tankesind og
styrker min indre ro.

1. KOMMUNIKATION

FOKUSERET
OPMÆRKSOMHED

Figur 10.2 – Ledelsesprincipper og -værktøjer
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Før du går i gang er det en god idé at have papir og noget at skrive med, så du kan notere dine svar, observationer og refleksioner.
Læs også gerne de enkelte trin igennem inden du går i gang, så du
har overblik over øvelsen.

10.1

Fokuseret opmærksomhed

Med øvelserne i Fokuseret Opmærksomhed styrker du din evne til
at kommunikere og udveksle information gennem dit tankesind.
Du lærer at fokusere dit tankesind, så du bedre kan kontrollere
dine tanker og følelser for at finde større ro i dit indre (se figur
10.1.1).

Kommunikation
FOKUSERET OPMÆRKSOMHED
Skaber fokus og styrker din indre ro.

Figur 10.1.1 – Fokuseret opmærksomhed

Øvelse FO/1 - Naturlig vejrtrækning
Det er vigtigt, du er opmærksom på din vejrtrækning, selv om det
er noget, du automatisk gør mange gange i døgnet. Din naturlige
vejrtrækning er fundamentet for, at du kan slappe af og finde ro i
dit indre.
1.

2.

Vælg en stilling, der gør det muligt for dig at være både afslappet og opmærksom i nogle minutter. Det er ikke vigtigt, om du
står op, sidder eller ligger ned. Luk evt. dine øjne.
Læg din ene hånd på dit bryst og den anden hånd på din mave.
Træk vejret langsomt og dybt, og tæl til 5, når du indånder og
udånder.
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Bemærk hvilken hånd, der løfter sig først, når du trækker vejret (hvis hånden på din mave løfter sig først, fordi din mave
udvider sig, er din vejrtrækning naturlig. Hvis hånden på dit
bryst løfter sig først, fordi din brystkasse udvider sig, er din
vejrtrækning unaturlig).
Bemærk, om du trækker vejret ind gennem munden eller næsen
(hvis du trækker vejret gennem næsen, får du en renere og
varmere luft ned i lungerne, fordi der sidder nogle fimrehår i
næsen, der filtrerer luften).
Træk vejret naturligt (din mave skubbes først ud ved en langsom indånding. Herefter udvider din brystkasse sig, og til sidst
fyldes luft i den øverste del af lungerne, før du langsomt ånder
ud).
Træk vejret langsommere og dybere, og overlad vejrtrækningen til sig selv efter et par minutter.
Hvordan føles det at trække vejret naturligt?
Hvordan kan du have fokus på din naturlige vejrtrækning i din
dagligdag?
Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.

Øvelse FO/2 - Fokuseret tankesind
Dine tanker vandrer og skaber associationer til nye tanker og følelser. Din naturlige vejrtrækning kan hjælpe dig til at være opmærksom og fokusere dit tankesind.
1.

2.
3.
4.

5.

Vælg en stilling, der gør det muligt for dig at være både afslappet og opmærksom i nogle minutter. Det er ikke vigtigt, om du
vælger at sidde eller ligge ned. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt og dybt.
Fokusér på din vejrtrækning, din indånding og din udånding i
5-10 min.
Hvis du bliver forstyrret af tanker og følelser, så observér og
acceptér dem, og giv slip på dem ved at vende dit fokus og din
opmærksomhed tilbage til din vejrtrækning.
Notér dine observationer og refleksioner.
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Øvelse FO/3 - Kropsligt fokus
Din naturlige vejrtrækning og dit fokuserede tankesind åbner for
en anden tilstand, som er hinsides tanker og følelser. En tilstand,
som giver adgang til en anden og dybere forståelse af dig selv.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Vælg en stilling, der gør det muligt for dig at være både afslappet og opmærksom. Det er ikke vigtigt, om du vælger at sidde
eller ligge ned. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt og dybt, og giv dig selv lov til at være til
stede her og nu.
Ret din opmærksomhed mod dine fodsåler.
Bevæg din opmærksomhed op gennem hele din krop, fra fødderne, benene, hofterne, din torso, dine arme og hænder og til
dit ansigt og din hovedbund. Fornem hvordan hver del af din
krop føles, inden du bevæger dig videre til næste del.
Når du er nået til hovedbunden og har registreret, hvordan den
føles, så lad opmærksomheden vende tilbage til dine fodsåler
og gentag øvelsen én eller flere gange.
Fornem om gentagelsen af øvelsen ændrer på, hvad du oplever.
Notér dine observationer og refleksioner.

Øvelse FO/4 - Tanker og følelser
Når du fokuserer på de tanker og følelser, der ikke er genstand for
din umiddelbare opmærksomhed, kan du blive bedre til at håndtere og kontrollere dem.
1.

2.
3.
4.

Vælg en stilling, der gør det muligt for dig at være både afslappet og opmærksom. Det er ikke vigtigt, om du vælger at sidde
eller ligge ned. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt og dybt, og giv dig selv lov til at være til
stede her og nu.
Hvil et øjeblik i denne stilling, så du begynder at slappe af og
finde ro.
Brug ca. 5 min. på at lægge mærke til, hvad der foregår inden
i dig.
›› Hvordan fornemmes det indeni din krop?
›› Hvilke tanker er du opmærksom på?
›› Hvilke følelser er du opmærksom på?
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5.

6.

7.
8.

Bliv ved tankerne og følelserne i nogle minutter og bemærk,
hvordan de flyder af sted som vandet i en flod. Nogle er måske mere vedvarende, mens andre er forbigående indtryk, der
kommer og forsvinder igen på et øjeblik.
Prøv at adskille dig fra dine tanker og følelser ved at forestille
dig, at du ikke er floden af tanker og følelser. I stedet står du
på bredden og betragter dem på afstand. Kig stille og roligt på
dem og læg mærke til, hvad der foregår.
Notér svarene på spørgsmålene.
Notér dine observationer og refleksioner.

Øvelse FO/5 – Positive tanker og følelser
Når du er fokuseret på dine positive tanker og følelser, kan du bruge
dem til at skabe en anden tilstand i din krop og dit sind.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Vælg en stilling, der gør det muligt for dig at være både opmærksom og afslappet. Det er ikke vigtigt, om du vælger at
sidde eller ligge ned. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt og dybt, og find ro i din krop og i dit sind.
Fokuser på et område/situation/relation i dit privatliv, hvor du
virkelig har det godt.
Mærk hvilken indvirkning, de positive tanker og følelser, du
skaber, har på din krop og dit sind.
Beskriv den tilstand, de positive tanker og følelser skaber i din
krop og i dit sind.
Notér dine observationer og refleksioner.

Øvelse FO/6 - Tanke- og følelseskontrol
Det er muligt for dig at gøre noget ved dine mindre positive tanker
og følelser, når du er fokuseret på dine positive tanker og følelser.
1.

2.
3.

Vælg en stilling, der gør det muligt for dig at være både opmærksom og afslappet. Det er ikke vigtigt, om du vælger at
sidde eller ligge ned. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt og dybt, og find ro i din krop og i dit sind.
Fokuser på et område/situation/relation i dit privatliv/arbejdsliv,
hvor du virkelig har det godt.
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

Brug ca. 5 min. på at lægge mærke til, hvad der foregår inden
i dig.
›› Hvordan fornemmes det indeni din krop?
›› Hvilke tanker er du opmærksom på?
›› Hvilke følelser er du opmærksom på?
Fokuser på et område/situation/relation i dit privatliv/arbejdsliv, hvor du har det vanskeligt eller er udfordret.
Forestil dig, hvordan det vil være at overføre de positive tanker
og følelser fra det område i dit liv (privatliv/arbejdsliv fra punkt
3), hvor du virkelig har det godt, til det område af dit liv, hvor
du har det vanskeligt eller er udfordret.
Mærk hvordan det fornemmes i din krop, og hvordan dine tanker
og følelser ændrer måden, du forholder dig til området af dit
liv, hvor du har det vanskeligt eller er udfordret.
Notér svarene på spørgsmålene.
Notér dine observationer og refleksioner.

10.2

Aktiv Intuition

Med øvelserne i Aktiv Intuition styrker du din evne til at få adgang
til indsigter om din vision og fremtidige tilstand gennem din intuition. Du lærer at sanse, så du bliver bedre til at fornemme, hvad
der giver mening for dig, og hvad du ønsker for at skabe en større
indre lykke (se figur 10.2.1).

Vision
AKTIV INTUITION
Skaber mening og styrker din indre lykke.

Figur 10.2.1 – Aktiv intuition
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Øvelse AI/1 - Sansning
Intuitionen er en naturlig sans, som du kan styrke ved at øge din
sensitivitet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Sæt dig behageligt til rette. Hold dine øjne åbne.
Træk vejret naturligt og dybt, og giv dig selv lov til at være til
stede her og nu.
Ret din opmærksomhed og dit fokus mod dine håndflader.
Mærk energien i dine håndflader som varme, kulde, tyngde, en
kriblende fornemmelse eller lignende.
Gnid dine håndflader mod hinanden, så du kan mærke varmen.
Vend dine håndflader mod hinanden med en afstand på max.
20 cm og bevæg hænderne stille og roligt frem og tilbage
mod hinanden.
Mærk energien mellem dine håndflader som noget, der kribler.
Notér dine observationer og refleksioner.

Øvelse AI/2 – Kontakt til intuitionen
Når du bevæger dig ind i stilheden for at aktivere din intuition,
åbner du for en dybere bevidsthed, der er knyttet til din væren og
eksistens, og som giver adgang til dybere sider af dit sind.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Sæt dig behageligt til rette. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt og dybt, og giv dig selv lov til at være til
stede her og nu.
Mærk roen brede sig i din krop og i dit sind.
Ret din opmærksomhed mod dit hjerte.
Brug ca. 5 minutter på at forestille dig, at du trækker vejret ud
og ind gennem dit hjerte.
Hvis du bliver forstyrret af tanker og følelser, så observer og
acceptér dem, og giv derefter slip på dem ved at vende din
opmærksomhed tilbage til vejrtrækningen gennem dit hjerte.
Bed din intuition om at give dig et signal i form af nye tanker,
ideer eller bevidsthedsformer.
Notér dine observationer og refleksioner.
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Øvelse AI/3 - Intuitivt fokus
Med din mentale kreativitet og klarhed har du evnen til at skabe
forestillinger i form af billeder med det indre blik. En evne, der fungerer uafhængigt af dine fem fysiske sanser (syn, lyd, smag, lugt
og berøring).
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Sæt dig behageligt til rette. Hold dine øjne åbne.
Træk vejret naturligt og dybt til du slapper af i din krop og kan
slippe dine tanker.
Vend din opmærksomhed mod et punkt foran dig på væggen.
Fokusér intenst på punktet foran dig i ca. 2 minutter (til punktet gradvist begynder at blive udvisket/sløret, og du automatisk begynder at de-fokusere).
Luk dine øjne. Fokusér efterfølgende intenst på punktet mellem dine øjenbryn i ca. 1 min. med dit indre blik.
Forestil dig, at der bag punktet er et rum, der kan udvide sig
mere og mere. Fokusér din opmærksomhed dybere og dybere
ind i dette rum i ca. 5 min.
Læg mærke til eventuelle mentale billeder, der viser sig for dit
indre øje.
Notér dine observationer og refleksioner.

Øvelse AI/4 – Fokuseret sansning
Intuitionen er en naturlig sans, som du kan styrke ved at blive bedre til at sanse i stilheden.
1.
2.
3.
4.

5.

Sæt dig behageligt til rette. Hold dine øjne åbne.
Placer en simpel hverdagsting, et glas, en kuglepen, en bog
eller lign. foran dig.
Træk vejret naturligt og dybt.
Tag genstanden i hånden. Kig grundigt på den. Bemærk, hvordan
den føles - hvor tung, den er, om den er glat eller ru, om den
er hård eller blød.
Ret din opmærksomhed mod dit hjerte, og brug ca. 5 min.
på at forestille dig, at du trækker vejret ud og ind gennem dit
hjerte.
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6.
7.
8.

Fokuser hele din opmærksomhed på genstanden. Er der noget
ved den, du ikke lagde mærke til i første omgang?
Notér svaret på spørgsmålet.
Notér dine observationer og refleksioner.

Øvelse AI/5 – Intuitiv information
En fokuseret opmærksomhed er en hjælp til at sanse signaler, som
gør det muligt umiddelbart at opfange intuitiv information.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Vælg en stilling, der gør det muligt for dig at være både opmærksom og afslappet. Det er ikke vigtigt, om du vælger at
sidde eller ligge ned.
Træk vejret naturligt og dybt, og find ro i din krop og i dit sind.
Ret din opmærksomhed mod dit hjerte, og brug ca. 5 min.
på at forestille dig, at du trækker vejret ud og ind gennem dit
hjerte.
Forestil dig en situation i dit liv, hvor du er udfordret (i dit privatliv eller dit arbejdsliv).
Lyt til de intuitive svar, du får, når du stiller spørgsmålene:
›› Hvorfor udfordrer situationen dig?
›› Hvad fortæller situationen dig?
›› Hvad kan du lære af situationen?
Fornem hvordan svarene påvirker måden, du forholder dig til
situationen på.
Notér svarene på spørgsmålene.
Notér dine observationer og refleksioner.

Øvelse AI/6 - Idealsituationen
Med den aktive intuition er det muligt at åbne til indsigter, du ellers
vil gå glip af, og som kan vise dig vejen til, hvad der er meningsgivende for dig.
1.
2.

Sæt dig behageligt til rette. Luk dine øjne.
Vend din opmærksomhed indad ved at fokusere på din vejrtrækning, din indånding og din udånding i ca. 5 min.
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3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Ret dit fokus mod dit hjerte og forstil dig, at du trækker vejret
ind og ud gennem dit hjerte i yderligere ca. 5 min.
Forestil dig idealsituationen, der giver mening for dig – i dit
privatliv:
›› Hvad laver du?
›› Hvem er du sammen med?
›› Hvor er du?
›› Hvordan har du det?
Beskriv dit ’statement’ for dét, der giver mening for dig – din
idealsituation og ønskede tilstand. ’Når mit privatliv er ideelt,
er jeg ….’
Gentag øvelsen for dit arbejdsliv.
Reflektér over, hvad svarene betyder for dig.
Notér dit statement for dit privatliv og arbejdsliv.
Notér dine observationer og refleksioner.

10.3

Intuitiv Bevidsthed

Med øvelserne i Intuitiv Bevidsthed styrker du din evne til at omsætte dine indsigter til erkendelser gennem din bevidsthed. Du
styrker din vilje, så du med dit mod kan nedbryde barrierer i dit
tankesind for at skabe en større indre tilfredshed (se figur 10.3.1).

Forandring
INTUITIV BEVIDSTHED
Skaber mod og styrker din indre tilfredshed.

Figur 10.3.1 – Energetisk bevidsthed
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Øvelse IB/1 – Din energikonto
At du er opmærksom på og værner om dig selv er med til, at du
kan trykke på de knapper, der giver dig den nødvendige vilje, så du
bliver i stand til at træffe beslutninger om regulering af din adfærd
og tilstand.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sæt dig behageligt til rette. Luk dine øjne.
Giv dig selv lov til at være til stede her og nu.
Træk vejret naturligt og dybt, og skab ro i krop og sind.
Fokusér på konkrete aktiviteter i dit privatliv og i dit arbejdsliv,
der dræner dig for energi.
Gentag øvelsen ved at fokusere på konkrete aktiviteter i dit
privatliv og i dit arbejdsliv, der giver dig energi.
Hvad betyder svarene og hvad kan du gøre for at værne om
dig selv?
Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.

Øvelse IB/2 – Indblik
Intuitionen er en naturlig sans, som du med en øget sensitivitet
kan styrke. Det kræver, at du står ansigt til ansigt med dig selv og
ærligt vurderer, hvilke af dine karakterer, vaner og ambitioner, der
står i vejen for dig.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Stil dig foran et spejl, eller tag et spejl op foran dit ansigt.
Træk vejret naturligt.
Kig dig selv i øjnene, og prøv at se dig selv indefra (fokuser
ikke på dit udseende).
Ret din opmærksomhed mod dit hjerte, og brug ca. 5 min.
på at forestille dig, at du trækker vejret ud og ind gennem dit
hjerte. Hold dine øjne åbne.
Stil dig selv spørgsmålene:
›› Hvem er jeg?
›› Hvilke karaktertræk har jeg, som jeg ønsker at ændre?
›› Hvilke vaner har jeg, som jeg ikke har behov for?
›› Hvilke ambitioner har jeg, som ikke er gavnlige for mig?
Prøv efter bedste evne at iagttage dig selv udefra. Vær helt
ærlig over for dig selv og vær opmærksom på, at dine svage
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7.
8.
9.

sider kan ligge skjult bag dine stærkeste sider. Undgå at dømme
dig selv. Forsøg ikke at føle skyld. Prøv blot at konstatere tingene,
som de er.
Udpeg et karaktertræk, en vane eller en ambition, du vil arbejde
intensivt med.
Notér svarene på spørgsmålene.
Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger

Øvelse IB/3 – Uhensigtsmæssige vaner
Tankemønstre og vaner kan bidrage til uhensigtsmæssige løsninger. Hvis du i stedet har viljen til at nedbryde barrierer i dit tankesind, har du flere alternative effektive måder at håndtere dine
udfordringer på.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Sæt dig behageligt til rette. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt og dybt, og skab ro i krop og sind.
Ret din opmærksomhed mod dit hjerte, og brug ca. 5 min.
på at forestille dig, at du trækker vejret ud og ind gennem dit
hjerte.
Reflektér over det uhensigtsmæssige karaktertræk, vanen eller
ambitionen fra forrige øvelse (IB/2).
Stil dig selv spørgsmålene:
›› Hvorfor vil jeg ændre karaktertrækket, vanen eller ambitionen?
›› Hvorfor er karaktertrækket, vanen eller ambitionen uhensigtsmæssig?
Stil derefter dig selv spørgsmålene:
›› Hvorfor vil jeg ikke ændre karaktertrækket, vanen eller
ambitionen?
›› Hvilke gevinster er der ved karaktertrækket, vanen eller
ambitionen?
Notér hvilke behov karaktertrækket, vanen eller ambitionen tilfredsstiller. Start med at sætte så mange ord på som muligt, så
du får tankemønsteret eller vanen belyst bedst muligt.
Reducér de mange behov, som karaktertrækket, vanen eller
ambitionen tilfredsstiller til et eller to grundlæggende behov.
Notér svarene på spørgsmålene.
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10. Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.
11. Gentag eventuelt processen med flere uhensigtsmæssige tankemønstre eller vaner.

Øvelse IB/4 – Nye vaner
Med få tanker og din forestillingsevne er du i stand til at ændre
dine følelser. Hvis du har et negativt tankemønster, kan du vælge
at fastholde det, eller du kan erstatte det med en positiv tanke og
få en øjeblikkelig virkning i dit sind.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vælg en stilling, der gør det muligt for dig at være opmærksom i nogle minutter. Det er ikke vigtigt, om du står op, sidder
eller ligger ned. Luk evt. dine øjne.
Tænk på noget, der virkelig kan gøre dig glad.
Hvordan fornemmes det i din krop?
Tænk på noget, der virkelig kan gøre dig ked af det.
Hvordan fornemmes det i din krop?
Tænk på din yndlingssang. Nyn den inde i dit hoved.
Hvordan fornemmes det i din krop?
I hvilke situationer har du brug for at ændre dit tankemønster
i din hverdag?
Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.

Øvelse IB/5 – Din virkelighed
Med din forestillingsevne er du i stand til at bevæge dig i fortiden,
nutiden og fremtiden.
1.
2.
3.
4.

Sæt dig behageligt til rette. Hold dine øjne åbne.
Træk vejret naturligt og dybt, og skab ro i krop og sind.
Ret dit fokus mod dit hjerte og forestil dig, at du trækker vejret
ind og ud gennem dit hjerte i yderligere ca. 5 min.
Fortæl (indtal eller skriv den ned) din historie ved at stille dig
selv spørgsmålene:
›› Hvem var jeg, hvem er jeg nu, og hvem vil jeg gerne være?
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5.
6.

›› Hvilke evner og talenter har jeg brugt, bruger jeg nu, og vil
jeg gerne bruge?
›› Hvad har jeg oplevet, hvad oplever jeg nu, og hvad vil jeg
gerne opleve?
Notér svarene på spørgsmålene.
Notér dine observationer og refleksioner.

Øvelse IB/6 – Din vilje og dit mantra
Dit mantra har til formål at støtte dig undervejs, så du kan bringe
dine indsigter til erkendelse. Dit mantra er et ord eller en sætning,
som, når du giver det opmærksomhed, kan vise dig vej dybere og
dybere ind i dit tankesind.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Sæt dig behageligt til rette. Hold dine øjne åbne.
Træk vejret naturligt og skab ro i krop og sind.
Ret dit fokus mod dit hjerte og træk vejret ind og ud gennem
dit hjerte i ca. 5 min.
Stil dig selv spørgsmålene:
›› Hvad er vilje for mig?
›› Hvordan aktiverer jeg min vilje?
Visualiser et symbol på din vilje.
Stil dig selv spørgsmålene:
›› Hvad er mit mantra?
›› Hvordan kan jeg få størst gavn af mit mantra i min udviklingsproces?
Notér svarene på spørgsmålene.
Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.

10.4

Aktiv Intuitiv Intelligens

Med øvelserne i Aktiv Intuitiv Intelligens lærer du at styrke din tillid,
så du får større drivkraft til at handle for at styrke din indre visdom
(se figur 10.4.1).
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Innovation
AKTIV INTUITIV INTELLIGENS
Skaber tillid og styrker din indre visdom.

Figur 10.4.1 – Aktiv intuitiv intelligens

Øvelse AII/1 – Regenerering
Det er i stilheden og med et roligt sind, at din indre drivkraft styrkes. Du får genopladet din energi, fordi stilheden fungerer som en
regenereringsproces.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Vælg en stilling, der gør det muligt for dig at være opmærksom i ca. 10 min. Det er ikke vigtigt, om du står op eller ligger
ned. Luk dine øjne.
Forestil dig, at du går en tur i skoven i stilhed. Du bevæger dig
hen imod et bestemt træ. Når du når hen til træet, vender du
dig om, så du står med ryggen helt op ad træet.
Når du indånder, skal du forestille dig, at du trækker kraft og
styrke fra træet ind gennem din ryg. Fyld din mave op med
energi fra træet, og lad energien cirkulere i din krop.
Når du udånder, skal du forestille dig, at du puster energien
ud gennem solar plexus (området lige under dit brystben) og
returnerer energien til træet.
Fortsæt med at trække vejret ved hjælp af træet i ca. 5 minutter.
Mærk hvilken ændring, forestillingen om træet er med til at
skabe i din krop og i dit sind.
Hvordan kan du bruge træet til at regenerere din energi i din
hverdag?
Notér dine observationer og refleksioner.
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Øvelse AII/2 – Frygt og handlen
De indre billeder, du kan danne i dit tankesind, kan være med til at
påvirke og ændre dine tanker og følelser, således at du ikke kommer på afveje.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tænk på noget, du frygter. Måske det værste, du ved. Når du
tænker på det, skal du kunne mærke det i din krop.
Stil dig selv spørgsmålene:
›› Hvad er det for en frygt?
›› Hvordan mærker jeg frygten?
Gå ind og iagttag frygten, og mærk fornemmelsen af, at det
ikke er rart i din krop og i dit sind.
Acceptér tilstanden og slip kontrollen.
Træk vejret naturligt og dybt, og tænk på en person, der gør
dig tryg og som du har tillid til.
Mærk den umiddelbare forandring i din krop og i dit sind.
Hvordan kan du bruge øvelsen i din hverdag til at slippe kontrollen?
Notér dine observationer og refleksioner.

Øvelse AII/3 – Rationel og intuitiv problemløsning
Når tanker aktivt styres, og de indre billeder gøres levende, bevæges de i den ønskede retning. Forestillingsevnen er således et
effektivt værktøj i dagligdagen, fordi sindet stort set ikke skelner
mellem det, man forestiller sig, og det, der virkelig opleves. På den
måde er det muligt både at erfare og lære ved brug af forestillingsevnen.
1.
2.

3.

4.

Sæt dig behageligt til rette. Hold dine øjne åbne.
Vælg en problemstilling, du står overfor, som du gerne vil have
hjælp til eller svar på. Formulér spørgsmålet så klart og åbent
som muligt.
Analysér situationen rationelt og overvej, hvad der taler for
eller imod den/de løsningsmodel(ler), du har til problemstillingen.
Slip problemstillingen og dine rationelle løsningsmodeller og
giv dig selv lov til at være til stede her og nu.
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Træk vejret naturligt og dybt, og fokuser på din vejrtrækning,
din indånding og din udånding. Luk dine øjne.
Hvis du bliver forstyrret af tanker og følelser, så observer og
acceptér dem, og giv slip på dem ved at vende din opmærksomhed tilbage til din vejrtrækning.
Åben dine øjne. Vend din opmærksomhed mod et punkt foran
dig på væggen.
Fokusér intenst på punktet foran dig i ca. 2 min (punktet bliver
udvisket/sløret, når du automatisk begynder at de-fokusere).
Luk dine øjne. Fokusér efterfølgende intenst på punktet mellem
dine øjenbryn med dit indre blik i ca. 1 min.
Ret din opmærksomhed mod dit hjerte, og brug ca. 5 min. på at
forestille dig, at du trækker vejret ud og ind gennem dit hjerte.
Stil spørgsmålet til dig selv (fra pkt. 2).
Lyt til det intuitive svar, du får.
Sammenlign din rationelle løsningmodel med din intuitive
løsningsmodel, og stil dig selv spørgsmålene:
›› Hvordan adskiller løsningsmodellerne sig fra hinanden?
›› Hvordan kan løsningen bringes til handling?
Notér svarene på spørgsmålene.
Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.

Øvelse AII/4 – Intuitiv sparringspartner
Du kan bruge din intuition som en direkte og kreativ sparringspartner, når du har brug for et svar på et spørgsmål, så du har et
grundlag at handle ud fra.
1.
2.
3.
4.

5.

Sæt dig behageligt til rette. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt og fokusér på dit åndedræt, din indånding
og din udånding.
Vend din opmærksomhed og dit fokus indad.
Vælg en problemstilling, du står overfor og formulér et spørgsmål, du gerne vil have hjælp til eller svar på. Formulér spørgsmålet så klart og åbent som muligt.
Ret din opmærksomhed og dit fokus mod dit hjerte og stil dit
spørgsmål direkte til din intuition gennem dit hjerte.
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6.

Åbn dine øjne og skriv eller tegn det, som du ser eller opfatter.
Skriv svarene ned uden at dømme eller vurdere om intuitionen
er sand.
7. Luk øjnene igen og søg yderligere information.
8. Gentag punkterne 5 og 6 så mange gange, som du fornemmer,
er det rigtige.
9. Kig på informationen og forhold dig til, hvorledes dette kan
være svaret på dit spørgsmål
10. Hvordan kan du anvende svaret som hjælp til at få løst din
udfordring?
11. Notér svaret på spørgsmålet.
12. Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.

Øvelse AII/5 - Kreativ problemløsning
Inspiration kan søges på mange forskellige måder, også igennem
en kreativ proces.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Sæt dig behageligt til rette. Luk dine øjne.
Skab ro i krop og sind med din naturlige og dybe vejrtrækning.
Ret din opmærksomhed og dit fokus mod dit hjerte og forestil
dig, at du trækker vejret ud og ind gennem dit hjerte.
Sæt ord på den udfordring, du gerne vil have hjælp til. Formuler
et så kort og præcist spørgsmål som muligt.
Kig rundt i det rum, du befinder dig i, og vær opmærksom på
en ting, du føler dig draget af.
Lyt til din intuition og notér alt i relation til nedenstående
spørgsmål, når du kigger på tingen:
›› Hvad ser du?
›› Hvilke følelser forbinder du med tingen?
›› Hvad er tingen et udtryk for?
›› Hvad fortæller tingen dig?
Hvilke oplysninger giver svarene dig i forhold til din udfordring?
Hvordan kan du anvende svarene som hjælp til at få løst din
udfordring?
Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.
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Øvelse AII/6 - ’Som om’
Forestillingsevne kombineret med tankeprocessen gør det muligt
at aktivere din kreativitet, og lade din indre virkelighed tage form.
1.
2.

Sæt dig behageligt til rette på en stol. Luk evt. dine øjne.
Forestil dig nu den situation eller opgave, som udfordrer dig,
og som du gerne vil have hjælp til at løse.
3. Slip tanken om situationen eller opgaven.
4. Træk vejret naturligt og fokusér på dit åndedræt. Tag 5 dybe
vejrtrækninger.
5. Tæl nu langsomt til 10 inde i dig selv. Slap mere og mere af for
hvert tal, du tæller.
6. Tænk på en situation, hvor du havde tillid til dig selv og til,
hvad der skulle ske:
›› Hvad lavede du?
›› Hvem var du sammen med?
›› Hvor var du?
›› Hvordan havde du det?
7. Fasthold tilliden og de positive følelser, som oplevelsen fremkalder.
8. Forestil dig hvordan det er at gennemføre situationen eller opgaven (fra pkt. 2) på den bedst tænkelige måde.
9. Forestil dig situationen flere gange og lav forbedringer undervejs.
10. Hvordan kan du anvende svarene til at få løst din udfordring?
11. Notér svaret på spørgsmålene.
12. Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.
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10.5

Intuitiv Ansvarlighed

Med øvelserne i Intuitiv Ansvarlighed styrker du din evne til at fastholde et forandret tankesind. Du lærer at bruge din intelligens til at
reflektere over hvilken værdiskabelse, dine handlinger har bragt, så
du lærer af dine erfaringer og tager ansvar (se figur 10.5.1).

Forankring
INTUITIV ANSVARLIGHED
Skaber læring og styrker din indre kærlighed

Figur 10.5.1 – Intuitiv ansvarlighed

Øvelse IA/1 – Væren i nuet
Når du er bevidst i nuet, kan du bruge alle dine sanser og ressourcer
i din virkelighed i nuet.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Sæt dig behageligt til rette. Hold dine øjne åbne.
Bevæg højre tommelfinger, pegefinger og langemand blidt og
langsomt mod hinanden. Læg mærke til hvordan det føles, når
fingrene rører hinanden.
Fasthold bevægelsen samt opmærksomhed og fokus på fingrene. Begynd samtidig at bevæge storetåen på venstre fod.
Læg mærke til hvordan det føles, når tåen rører ved andre
tæer, ved sokken/skoen eller underlaget.
Fasthold bevægelsen samt opmærksomhed og fokus på fingrene og på storetåen. Læg samtidig mærke til dit åndedræt og
hvordan det føles, når du ånder ind og når du ånder ud.
Fasthold bevægelsen samt opmærksomhed og fokus på fingrene, på storetåen og på åndedrættet.
Læg mærke til hvor få tanker, der er i dit hoved.
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7.
8.

Hver gang, du skifter fokus eller begynder at tænke, kan du
bringe fokus tilbage til fingrene, tæerne og åndedrættet.
Notér dine observationer og refleksioner.

Øvelse IA/2 – Intuitiv refleksion
Når du skal reflektere er det vigtigt, at du har den fornødne forbindelse til dig selv.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Sæt dig behageligt til rette.
Skab ro i krop og sind med din naturlige og dybe vejrtrækning.
Se tilbage på dagen (eller gårsdagen hvis du laver øvelsen fra
morgenstunden), idet du afspiller den som en film, men baglæns. Du begynder, hvor du er lige nu, derefter den sene aften,
så tidligere på aftenen, derefter aftensmaden, og den sidste
del af eftermiddagen, og så fremdeles indtil om morgenen, da
du vågnede op.
Forhold til vidt muligt objektiv, upartisk, og som ikke-kritisk
iagttager, der roligt og klart registrerer dagens begivenheder,
uden at blive hverken opstemt over en succes eller nedtrykt og
ulykkelig over et nederlag. Målet er ikke at genleve oplevelsen,
men derimod uden kritik at registrere dagens forløb og betydning i bevidstheden.
Er om der var noget bestemt, som du havde erfaret?
Notér svaret på spørgsmålet.
Notér dine observationer og refleksioner.

Øvelse IA/3 - Umiddelbar læring
En styrket opmærksomhed er en hjælp til at registrere og opfatte
signaler, som gør det muligt umiddelbart at lære af situationer og
oplevelser i dit liv.
1.
2.
3.

Sæt dig behageligt til rette. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt og dybt.
Kig tilbage og bring opmærksomhed på det, der har udfordret
dig mest i forbindelse med øvelserne.
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4.

Stil dig selv spørgsmålene:
›› Hvorfor udfordrede situationen mig?
›› Hvad kan jeg lære af min reaktion?
5. Bemærk, hvad der sker i din krop og i dit sind, når du bringer
opmærksomhed på oplevelsen.
6. Kig tilbage og bring opmærksomhed på det, der har skabt den
største læring for dig i forbindelse med øvelserne.
7. Stil dig selv spørgsmålene:
›› Hvad har jeg lært om mig selv?
›› Hvilken indvirkning har læringen på mig og mit liv?
›› Hvilken indvirkning har læringen på andre?
8. Bemærk, hvad der sker i din krop og i dit sind, når du bringer
opmærksomhed på oplevelsen.
9. Kig tilbage og bring opmærksomhed på Loven om Intuitiv
Intelligens, de fem ledelsesprincipper og dit personlige lederskab.
10. Stil dig selv spørgsmålene:
›› Hvordan kan jeg løbende udvikle mit personlige lederskab
gennem Loven om Intuitiv Intelligens og de fem ledelsesprincipper?
11. Notér svarene på spørgsmålene.
12. Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.

Øvelse IA/4 – De næste skridt
For at sikre en løbende udvikling af dit personlige lederskab er det
vigtigt, at du har erkendt dine næste skridt..
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Sæt dig behageligt til rette. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt, langsomt og dybt.
Ret din opmærksomhed mod dit hjerte, og brug ca. 5 min.
på at forestille dig, at du trækker vejret ud og ind gennem dit
hjerte.
Stil dig selv spørgsmålet:
›› Hvad er det næste skridt i udviklingen af mit personlige
lederskab?
Notér svaret på spørgsmålet.
Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.
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Øvelse IA/5 – Den skabende proces
For at udvikle vores personlige lederskab må vi tage ansvar og
lære at opleve og handle ud fra en ny selvforståelses- og bevidsthedstilstand, der bygger på en kombination af viden og visdom,
og på moral og sund fornuft.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Sæt dig behageligt til rette. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt, langsomt og dybt. Hold dine øjne åbne.
Skab ro i krop og sind med din naturlige og dybe vejrtrækning.
Ret din opmærksomhed mod dit hjerte, og brug ca. 5 min.
på at forestille dig, at du trækker vejret ud og ind gennem dit
hjerte.
Illustrerer den læringsproces, du har været igennem indtil nu,
og hvordan den har udviklet dig og dit personlige lederskab
(uden brug af ord) i forhold til at:
›› Være menneske i en verden i forandring
›› Leve et meningsfyldt liv i en kompleks verden
›› Træffe værdiskabende beslutninger
›› Handle ansvarligt i en verden af muligheder
›› Udleve det menneskelige potentiale
Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.

Øvelse IA/6 – Refleksion
Refleksioner er med til at skabe læring, og de kan foretages individuelt eller sammen med andre.
1.
2.
3.
4.

Sæt dig behageligt til rette. Luk dine øjne.
Træk vejret naturligt, langsomt og dybt. Hold dine øjne åbne.
Skab ro i krop og sind med din naturlige og dybe vejrtrækning.
Ret opmærksomheden mod en oplevelse. Det kan være et
forløb, en enkelt sætning, en fornemmelse, en beslutning eller
en handling. Fokuser din opmærksomhed på, hvad der gjorde
indtryk på dig. Det er vigtigt ikke at være bedømmende og
vurderende, men beskrivende og så konkret som mulig. Stil
dig selv spørgsmålene:
›› Hvad skete der?
›› Hvad oplevede jeg tankemæssigt?
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5.

6.

7.

8.
9.

›› Hvad oplevede jeg følelsesmæssigt?
›› Hvad oplevede jeg kropsligt?
›› Hvad oplevede jeg sansemæssigt?
›› Hvad så jeg for mit indre blik?
›› Hvad gjorde jeg?
Beskriv oplevelsen så konkret, detaljeret og personligt som
muligt. Prøv at være associerende og ikke systematisk, således
at du åbner for andre vinkler, andre ord, andre udtryk. Stil dig
selv spørgsmålene:
›› Hvordan forstår jeg oplevelsen?
›› Hvad er min læring i forbindelse med oplevelsen?
Undersøg om oplevelsen har en sammenhæng med forestillinger, oplevelser, erindringer eller lignende, du har haft tidligere.
Stil dig selv spørgsmålene:
›› Hvilke nye sammenhænge oplever jeg?
›› Er der noget mindre vigtigt, der forsvinder, og 		
noget nyt og vigtigere, der står tilbage?
›› Hvilken ny forståelse og læring skaber de nye 		
sammenhænge?
›› Hvad er vigtigt for mig at arbejde med nu ud fra 		
min nye læring?
Overvej at dele dine refleksioner med en anden eller andre,
som kan møde dig med respekt. Muligheden for at få modsigelse,
anerkendelse, spørgsmål, andres genkendelse eller støtte i fremtiden, kan skabe grobund for yderligere refleksioner og læring.
Notér svarene på spørgsmålene.
Notér dine observationer, refleksioner og beslutninger.
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11

LIVETS SPIL II

Vi lever i en verden med uendeligt mange muligheder, og med
uendelige mængder af information. Information, som er med til at
skabe forstyrrelse og forvirring, og som forhindrer os i at bruge
vores intuition. Information, der ikke i større udstrækning har en
positiv indvirkning på os som mennesker, fordi størstedelen af vores
opmærksomhed og fokus - og dermed det, vi stoler på - ligger
uden for os selv. Vi bygger vores beslutninger på rationelle og logiske
forklaringsmodeller i stedet for at mærke og lytte efter indeni. Og
vi føler ikke længere, at vi har tid til at mærke, hvad der er godt og
sandt for os selv.
Vi er mennesker i en verden i forandring, og det giver os mere
end nogensinde før muligheden for at være medskabere af vores
eget liv. Det er et kæmpe ansvar, som kræver redskaber til at mærke
efter, hvad der giver mening og skaber værdi for os hver især. Men
vi bliver lammede af frygt, når vi stiller os selv spørgsmålet:
›› Hvad er meningen med livet?
Frygten medfører, at vi har så travlt med at nå det hele, at det
meningsfulde er ved at smuldre væk imellem fingene på os. Når vi
skal nå alt muligt, slipper vi for at være alene med os selv og tage
bevidste beslutninger om, hvordan vi ønsker at leve vores liv. Og
så kan vi ende vores liv med en følelse af ikke at have turdet vise
vores omverden, hvem vi i virkeligheden var.
Loven om Intuitiv Intelligens og de fem ledelsesprincipper kan
gøre det mere enkelt for os at leve et meningsfyldt liv i en kompleks verden. At leve et liv med intuitionen - vores indbyggede
algoritme - som sparringspartner og med den intuitive intelligens
som drivkraften forudsætter, at vi lærer os selv bedre at kende. I
stedet for at stræbe efter drømme og mål, som er omverdenens
definition af ’det gode liv’, skal vi turde mærke efter, hvad der nærer os hver især, og turde vise, hvem vi i virkeligheden er, så vi kan
leve et liv uden maske.
Vi skal kende os selv for at hvile i os selv. Det er den eneste
måde, hvorpå vi kan begynde at leve og opfatte livet på en ny
og mere sand måde - også selv om det kan være skræmmende.
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Skræmmende fordi vi måske som udgangspunkt ikke ved, hvilken
retning, vi skal gå. Eller fordi vi frygter, at vi begår fejl og fortryder.
Vi må have tillid til os selv og vores intuition, og have viljen
til at træffe værdiskabende beslutninger og handle ansvarligt på
intuitionens vegne. Det er vores vilje, mod og tillid, der skaber muligheden for, at vi som mennesker med vores intuitive intelligens
kan skabe større orden i en kompleks verden af information og
muligheder, og udleve vores potentiale. At være et godt eksempel med en evne til intuitiv erkendelse gennem bevidstgørelse af
subtile indtryk, og med et oplyst intellekt til at omsætte erkendelserne til handling - det er den mest værdifulde, meningsskabende
og kærlige måde at være til på. Det er det, der gør livets spil både
meningsfuldt og lærerigt.
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12

VEJEN TIL LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS

I 2011 sagde jeg frivilligt farvel til et relativt sikkert job som administrerende direktør og begav mig ud på en rejse i ukendt farvand.
En rejse, jeg ikke i begyndelsen forstod, var en stræben efter at
opnå en dybere forbindelse til mig selv og verden.
Jeg har skabt en stadigt stærkere kontakt til min intuition og
har udviklet min intuitive intelligens. Forbindelsen har givet mig
indsigter i, hvem jeg er, og skabt erkendelser i forhold til den virkelighed, vi alle er en del af. På et dybt plan har jeg accepteret
og erkendt, at der eksisterer en anden og reel virkelighed, som
er adskilt fra den verden, vi fysisk lever i. En verden, som ikke kan
sanses på normal vis, og som den menneskelige hjerne hverken
rationelt eller logisk er i stand til at opfatte. En verden, som er en
sammenhængende enhed, og som for at kunne opleves kræver, at
intuitionen aktiveres, og at vi bruger vores intuitive intelligens til at
bringe vores dybere indsigter i virkeligheden til handling.
En uovervindelig kraft og en dyb længsel har løftet mig op over
det liv, jeg levede før, og har integreret intuitionen og drevet mig
i processen frem mod en opløsning af mit gamle jeg og egoet, og
en dybere og dybere overgivelse til den livskraft, der er i kærlighed.
Jeg har accepteret og erkendt sårbarheden og smerten, og
med en ufattelig viljestyrke, mod og tillid har jeg båret smerten og
transformeret den til læring. Min følsomhed og åbenhed har gjort
mig sanselig og modtagelig. Jeg har efter bedste evne forsøgt at
kombinere min følelsesintensitet og min forstands skarphed.
Hver gang intuitionen har talt, har jeg kappet forbindelser og
lagt alt bag mig. Og jeg ved, hvad jeg gør. Jeg har, selv i de mest
sårbare oplevelser, en dyb overbevisning om det nødvendige i læringen. Evnen til at fortolke og finde sammenhæng i oplevelserne,
som udefra kan virke både kaotiske og tragiske, har været en betingelse.
Rejsen har været funderet i kærligheden. Jeg er vokset gennem
kærligheden ved at fjerne mig fra mit ego og vende mig mod en
dybere og mere ægte forbindelse til mig selv og til verden. En forbindelse, der har skabt en dyb forståelse af, at vi alle er forbundne.
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Jeg har lært mig selv at kende på en ny måde, og kærligheden har
forandret mig indefra og ud.
Jeg har lyttet til min intuition, den menneskelige algoritme, og
er blevet bevidstgjort på en helt ny måde om min rolle og opgave i
livet og i verden. Det har skabt orden og større klarhed, og jeg har
erkendt og lært fra et nyt selvforståelses- og bevidsthedsniveau.
Som medforfatter og medinstruktør i livets spil har det intuitivt
intelligente lederskab og Loven om Intuitiv Intelligens udfoldet sig
inden i mig i en vekselvirkning med livskraften.

106

13

Bilag

13.1

Bilag 1 - De fem ledelsesprincipper

Intuitivt intelligent lederskab
DE FEM LEDELSESPRINCIPPER
Første ledelsesprincip/kommunikation
Jeg udveksler information med mit fokuserede
tankesind og styrker min indre ro.
Andet ledelsesprincip/vision
Jeg modtager indsigter med min meningsgivende
intuition og styrker min indre lykke.
Tredje ledelsesprincip/forandring
Jeg omsætter med mod mine indsigter til erkendelser
i min bevidsthed og styrker min indre tilfredshed.
Fjerde ledelsesprincip/innovation
Jeg omsætter i tillid mine erkendelser til handlinger
med min intuitive intelligens og styrker min indre visdom.
Femte ledelsesprincip/forankring
Jeg reflekterer over læringen i mine handlinger
med min intelligens og styrker min indre kærlighed.

Bilag 1 - De fem ledelsesprincipper
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13.2

Bilag 2 - Intuitivt intelligent lederskab

Refleksion
Ansvarlighed

Intelligens

Skyld

LÆRING

5. FORANKRING

Tilgivelse

Intuitiv intelligens

Kontrol

TILLLID

Overgivelse

MOD

MENING

FOKUS

Nærvær

Information
(anvendelig)

Helhedsforståelse

VISDOM

Viden

Taknemmelighed

TILFREDSHED

Ligegyldighed

LYKKE

Smerte

RO

Anspændthed

Sanser

2. VISION

Ydmyghed

Tankesind

Fravær

Indsigt

Magt

Vilje

3. FORANDRING

Tryghed

Intuition

Arrogance

Erkendelse

KÆRLIGHED

Energi

4. INNOVATION

Bevidsthed

Frygt

Handling

Udvikling

Nydelse

Tanker/følelser

1. KOMMUNIKATION

Afslappethed

Bilag 2 - Intuitivt intelligent lederskab
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13.3

Bilag 3 - Ledelsesprincipper og -parametre

Ledelses-

Ledelsesprincip
1. Kommunikation
2. Vision
3. Forandring
4. Innovation
5. Forankring

Dualistisk parameter

parameter
Fokus

Fravær

Nærvær

Ro

Afslappethed

Anspændthed

Mening

Arrogance

Ydmyghed

Lykke

Nydelse

Smerte

Mod

Frygt

Tryghed

Tilfredshed

Taknemmelighed

Ligegyldighed

Tillid

Kontrol

Overgivelse

Visdom

Helhedsforståelse Viden

Læring

Skyld

Tilgivelse

Kærlighed

Udvikling

Magt

Bilag 3 - Ledelsesprincipper og -parametre
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Jeg er lyset
Jeg er mørket
Jeg er alt og intet
Jeg er et og alt
Jeg er energien
Jeg er livskraften
Jeg er kærligheden
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