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1

FORORD

Leadership hedder på dansk lederskab. Det er dog sjældent, at vi
bruger dette ord på dansk. I stedet bruger vi ordet ledelse, som i virkeligheden er en oversættelse af det engelske ord management. Det
vil sige, at vi sammenblander to meget forskellige begreber.
Lederskab handler om helheden. Management handler om enkeltdelene. Og helheden er mere end summen af enkeltdelene.
Lederskab er langsigtet og med en vision. Lederskab er evnen til
at lytte til sig selv og til helheden. Lederskab er evnen til at rumme
sig selv – det indre – og rumme andre mennesker og omgivelserne
– det ydre. Lederskab er en vedvarende forandring gennem personlig vækst og herigennem udvikling af relationer og omgivelser. Og
lederskab er evnen til at besvare spørgsmålene:
››
››
››
››

Hvad er vigtigt at gøre?
Hvad er vigtigt at opnå?
Hvad er meningsfuldt?
Og hvorfor?

Med alle de ændringer der sker, står vi overfor en (r)evolution i vores
lederskab. Evolutionen er en langsom og gradvis udvikling, mens
revolutionen er en hurtig og dybtgående forandring. Den verden, vi
lever i, ændrer sig med en stigende hastighed, og vores ledelsesmodeller og tankemønstre har ikke fulgt med i samme hastighed.
En løbende tilpasning til de ændringer der sker i verden, kræver
lederskab, forandringsvillighed og fleksibilitet. Og det kræver øget
opmærksomhed, således at fokus gradvis kan flyttes fra den kortsigtede management tankegang, der handler om effektivitet; hvem,
hvad og hvordan, og fremfor alt handler om vækst på bundlinjen, og
til fokus på den langsigtede lederskabs tankegang.
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Lederskab er intuitivt baseret, mens management er baseret på
rationale og fakta. En fleksibilitet, i forhold til begge ledelsesmæssige tilgangsvinkler, er en nødvendighed for at koble hjerne og hjerte.
Koblingen er fundamentet for at kunne træffe de helhedsorienterede
beslutninger, der skaber forandring med de bedste og mest langsigtede virkninger, og for at kunne føre dem ud i livet.
Vi bevæger os gradvist væk fra management tankegangen og til det
helhedsorienterede intuitive lederskab. I en overgangsperiode må vi
bruge vores rationale og intuitive kapacitet på lige fod, indtil vi bliver
fuldstændige fortrolige med vores intuition og kan træffe beslutninger og handle på basis af intuitionen.
For at kunne skabe fornyelse og forbedring, kræver det, at menneskets intuitive evner bringes til at fungere på lige fod med de rationelle og analytiske evner. Ved bevidst brug af intuitionen, kobles
rationale og intuition, hjerne og hjerte, tanker, følelser og sanser, og
den indre og ydre verden. Koblingen er det, der skaber (r)evolution
i det personlige lederskab. En (r)evolution, der kommer til at foregå
med en stadig stigende hastighed.

Forandringen i dit lederskab
kommer i kraft af dine
helhedsorienterede
beslutninger og handlinger.
Bogen er bygget op omkring modellen for intuitivt lederskab, se
næste side:
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Efter bogens indledende kapitel 2 og 3, beskrives (r)evolutionen i
kapitel 4 og intuitionen i kapital 5. Intuitivt lederskab, intuitiv kommunikation, vision, forandring, innovation og forankring beskrives i
kapitlerne 6-11. Bogen afsluttes med en epilog i kapitel 12 og definitioner i kapitel 13.
Det kræver mod og øvelse at blive fortrolig med sin intuition. Det er
baggrunden for, at bogen indeholder øvelser. Øvelserne er dit praktiske redskab, der kan hjælpe dig med at blive bevidst om din intuition,
så du kan udfolde dit intuitive potentiale.
Forandringen i dit lederskab kommer, når du gør noget nyt. Det er
derfor en fordel, at du laver øvelserne, mens du læser bogen, og laver
dem i den rækkefølge, de kommer i bogen.
Der findes et tilhørende arbejdshæfte, der kan anvendes i forbindelse
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med øvelserne. Heri er det muligt at nedskrive observationer, refleksioner og svar, således at du gennem øvelserne skaber intuitiv læring.
Øvelserne kan laves individuelt eller sammen med andre.

Du skaber forandring,
når du gør noget nyt.
Det er øvelserne, der giver dig en forståelse for og en bevidsthed
om din intuition, så du kan udfolde dit intuitive potentiale, og styrke
dit lederskab. Det er gennem øvelserne, du skaber forandring, når
du kobler rationale og intuition, hjerne og hjerte, tanker, følelser og
sanser. Og når gamle vaner brydes og forandringerne er en integreret del af dagligdagen, sker forankringen. Du skaber balance mellem
den indre og ydre verden, og skaber (r)evolution i dit personlige
lederskab.
Rigtig god læse- og arbejdslyst.
– Rikke Topp Vibe-Hastrup

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB
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2

OM FORFATTEREN

I 2011 valgte jeg – af egen fri vilje – at forlade en fantastisk arbejdsplads og et godt og lovende job som topdirektør. Det var den første
beslutning, som jeg bevidst havde taget med hjertet. Jeg vidste,
at beslutningen var rigtig, selv om jeg ikke rationelt kunne forklare
hvorfor.

Det var den første beslutning,
som jeg bevidst havde taget
med hjertet.
Jeg vidste intuitivt, at beslutningen om at gå en ny – og på daværende tidspunkt endnu ukendt – vej mod en ny karriere, var rigtig. Også
selv om jeg på ingen måde rationelt kunne gøre rede for, hvorfor jeg
valgte, som jeg gjorde.

Jeg vidste, at beslutningen
var rigtig, selv om jeg ikke
rationelt kunne forklare hvorfor.
Jeg kunne mærke,
at det var rigtigt.
Selv om alle parametre var ukendte, tog jeg beslutningen uden at
jeg frygtede, hvad der skulle ske. Jeg fokuserede ikke på målet, men
havde tillid til processen.
Beslutningen var ensbetydende med, at jeg havde givet mig selv en
udfordring. Det var blevet tid til at udforske en anden måde at lede

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

17

mig selv på. Som topdirektør levede jeg et liv, der til tider var præget
af stress og jag, jeg havde et skrantende helbred, og et liv uden den
helt stor lykke.
Fra at have haft ansvaret for en virksomhed med mange kompetente medarbejdere, var vejen nu banet for, at jeg skulle tage ansvar
for mig selv og mit personlige lederskab på en helt ny måde. Det
krævede, at jeg fik en større kontakt til mit indre og mine følelser. En
indsigt i en ny og dybere virkelighed og en intuitiv forståelse, der
skulle give mig bedre balance i livet.
Jeg lærte at lytte til min indre stemme, intuitionen, fremfor hovedsageligt at tænke mig frem til, hvad der var rigtigt for mig at gøre. Det
var nyt for mig bevidst at agere på den måde. Det blev hurtigt klart
for mig, at intuitionen er et unikt redskab, der kan hjælpe til at træffe
de rigtige beslutninger og giver energien til at føre beslutningerne ud
i livet. Det var den bevidste brug af intuitionen, der gjorde den helt
store forskel i mit liv.
Jeg erfarede, at bevidstheden om min intuition, forståelse for den
og det at stole på og følge den, ikke bare kan skabe en langt bedre
balance, men også hele tiden er med til at lede mig i retningen af et
større potentiale, i enkelt situationer såvel som i mit liv generelt.
Efterhånden som det gik op for mig, hvordan jeg kunne bruge min
intuition bevidst i min udviklingsproces, og jeg gradvist lærte at slippe kontrollen, skete der positive forandringer i mit liv.

Jeg brugte min intuition til at
finde en ny vej og til at få
udfoldet mit potentiale.
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Der er ingen tvivl om, at jeg altid har været intuitiv, og at jeg har koblet min intuition med mit rationale og min logiske sans for at være i
stand til at træffe de bedst mulige beslutninger. Uden min intuition,
var jeg aldrig som 35-årig blevet udnævnt som den første kvindelige
adm. direktør i en global ingeniørtung og mandsdomineret virksomheds 150-årige historie. Jeg var bare ikke bevidst om min intuition og
om dens styrke, og hvordan den kan være min drivkraft i livet.
Min intuition fortalte mig ubevidst, hvad jeg skulle vide om organisationen, kunder, samarbejdspartnerne og økonomi, eller hvad der nu
var på dagsordenen. Jeg lyttede til og brugte min mavefornemmelse,
men det var langt fra hver gang, kan jeg se, når jeg kigger i bakspejlet.
Jeg ved nu, at intuitionen er meget mere end mavefornemmelsen,
som ubevidst taler til os. Vi er som mennesker i stand til at arbejde
bevidst med vores intuition, så vi med tryghed og tillid bevidst kan
give den ligeså meget plads og efterhånden mere plads end vores
analyse og rationale. Når vi kobler intuition og rationale, kobler vi
vores hjerne og hjerte – vi både tænker, sanser og føler, så vi med
et helhedsorienteret fokus er i stand til at skabe forandring med de
bedste og mest langsigtede virkninger for os selv, vores relationer og
vores omgivelser.

Når vi kobler
rationale og intuition,
kobler vi vores
hjerne og hjerte.
Jeg var uden tvivl det, man vil kalde en både dygtig og succesfuld
kvindelig leder og topdirektør. Jeg var i stand til at tage de rigtige
beslutninger og føre de handlinger ud i livet, der udviklede medar-
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bejderne og skabte vækst på bundlinjen.
Med den viden og erfaring, jeg har fået om intuitionens styrke i de
forgangne 4 år, ved jeg nu, at potentialet var endnu større. En bevidstgørelse af min ubevidste intuition, mavefornemmelsen, kunne
have gjort mig til en endnu dygtigere leder. Med bevidst brug af intuitionen som min vigtigste sparringspartner, kunne jeg have udfoldet
mit intuitive potentiale. Jeg kunne bevidst have koblet min hjerne
og mit hjerte og have skabt (r)evolution i mit personlige lederskab
og have skabt en endnu større positiv forandring for mig selv, mine
relationer og mine omgivelser.

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB
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3

INDLEDNING

Den verden vi lever i, er i konstant forandring. Forandringerne sker
i et stadigt hastigere tempo, og omvæltningerne bliver større og
større i omfang. Det føles komplekst og kaotisk, skaber frygt, og det
udfordrer og stiller nye ledelsesmæssige krav.
Den traditionelle ledelsestankegang har fokus på kontrol, forudsigelighed og effektivitet. I en verden, hvor der konstant sker forandringer, i form af nye spilleregler, der giver nye muligheder og samtidig
sætter begrænsninger, er den traditionelle ledelsestankegang ikke
længere tilstrækkelig.
Vi må derfor udfordre eksisterende tankemønstre og ledelsesmodeller og være nysgerrige, undersøge og eksperimentere for at finde
nye måder at lede på. Vi må gentænke visioner, processer og adfærd
og skabe nye løsningsmodeller, så vi kan udfolde det menneskelige
potentiale.
Vi må være nysgerrige overfor andre måder at lede på, undersøge
hvordan det kan lade sig gøre og tro på, at andre måder at lede på
er mulige. Vi må bevæge os væk fra den traditionelle måde at lede
på og væk fra effektivitetsparadigmet tryghed. Vi må i stedet have
modet til at udfordre egne dybt forankrede overbevisninger om,
hvordan man kan, skal og bør lede.
En konstant foranderlig verden kræver mennesker, der har lært, hvordan man kan leve i uvished og uden at lade sig påvirke og bremse af
frygten. Det kræver mennesker, der kan håndtere kompleksitet, og
som samtidig formår at tænke med både venstre og højre hjernehalvdel. Mennesker som anvender både hjerne og hjerte og som kan
kombinere det langsomme og analytiske med det hurtige og intuitive.

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

21

Vi skal udfolde menneskets intuitive potentiale og lære at lede og
skabe fra et nyt selvforståelses- og bevidsthedsniveau, hvor intuitionen anvendes bevidst. Det er nødvendigt for, at vi kan skabe de
nødvendige forandringer med en hastighed, der modsvarer forandringerne i vores omverden.
Med intuitionen i sin reneste form, som vores vigtigste redskab i
lederskabet, kan vi skabe helhedsorienterede forandringer med de
bedste og mest langsigtede virkninger for os selv, vores relationer og
omgivelser.

(R)evolutionen i det
personlige lederskab
skabes ved at gøre den
ubevidste intuition bevidst.
Er du klar til (r)evolution af dit personlige lederskab?

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB
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4

(R)EVOLUTION

Charles Darwins1 evolutionsteori bragte mennesket et væsentligt
skridt videre i udviklingen af en øget selvforståelse. Med sit bidrag til
evolutionsteorien har Charles Darwin beskrevet, hvordan alle jordens
levende organismer har undergået forandringsprocesser, og at de
individer, der har overlevet, er dem, der er bedst til at udvikle sig og
tilpasse sig ændringer i omverdenen. Darwins evolutionsteori revolutionerede tidens natur- og menneskesyn.

Den intuitivt bevidste sejrer.
Evolutionen er en langsom og gradvis forandring, der sker fra generation til generation. En vækstproces, der sker indefra og som udvikler liv og bevidsthed i alle former, fordi et potentiale bliver udfoldet,
se figur 4.1.

Figur 4.1 – Evolution og revolution

1

Charles Robert Darwin (12.02.1809-19.04.1882) var en engelsk geolog og naturforsker. Darwin
udgav i 1859 sin teori om evolution i bogen Arternes Oprindelse.
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Bevidsthed er det, der gør det muligt for mennesker at observere og
opleve den verden og virkelighed, vi lever i.
Til alle tider har vi haft et dybfølt behov for at finde forklaringer på,
hvordan vi er blevet til, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen,
og ikke mindst hvad der driver udvikling og forandring.

4.1

(R)EVOLUTION I LEDERSKABET

Revolutionen er i modsætning til evolutionen en hurtig og dybtgående forandring. I disse år befinder vi os i en revolutionær situation,
hvor der sker forandringer, fordi en ny ledelsesmæssig proces er i
gang. Og det er en nødvendighed med en gennemgribende omvæltning og forandring, drevet af de menneskelige kræfter.
Hele menneskehedens nyere historie har været præget af
(r)evolutioner, og vores udvikling og overlevelse afhænger af, at vi
hurtigst muligt udvikler en ny forståelse og nye modeller for lederskab. Baseret på et nyt paradigme, et nyt og mere præcist og
indsigtsfyldt syn på realiteterne. Et paradigme, der anerkender, at
mennesket har et intuitivt potentiale, der kan udfoldes og skabe en
anden og en bedre verden.

Når intuitionen udfoldes,
(r)evolutioneres
det personlige lederskab.
I takt med forandringerne øges det enkelte menneskes bevidsthed.
Når vi bevidst vælger at styrke vores intuition, og anvender den
bevidst, starter vi en vækst- og forandringsproces, hvor vi udfolder
vores intuitive potentiale. Med vores medfødte intuitive evner, skaber
vi kontakt til livsenergien, menneskets drivkraft, således at vi kan
tænke nyt og fremkalde idéer, som omsat i praksis på konstruktiv vis,
kan fremme menneskehedens evolution og skabe
(r)evolution i lederskabet.
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4.2

LIVSENERGI

Menneskets livsenergi og drivkraft er kærlighed. For mange mennesker er det en sjældenhed at reflektere over, hvad kærlighed i virkeligheden er, og hvad det dækker over. Alligevel bruges ordet hver
dag i utallige og meget forskellige sammenhænge og med mange
forskellige betydninger. De fleste har en mening om, hvad der menes
med ordet kærlighed. Vanskeligere kan det være at forstå, hvad den
ægte og dybere kærlighed er, og hvordan vi som mennesker bliver i
stand til at ”tune ind” på kærlighedens frekvens og blive bevidstgjort
om, at kærligheden er livsenergien, menneskets drivkraft i lederskabet og i livet generelt.
Vi fødes med kærlighed, og kærligheden fra et barn strømmer ubetinget til omverdenen, fordi barnet har en helhedsorienteret opfattelse af verden. Barnet føler instinktivt livet og bruger sin fantasi.
Efterhånden som barnets intellekt vækkes og personligheden med
dets rationelle og analytiske sind opstår, bliver kærligheden gradvis
gjort mere individuel, og der sker en delvis adskillelse af barnet fra
livsenergien og fra helheden.
For at vi som mennesker kan udfolde vores potentiale, skal vi genetablere den tætte forbindelse til barndommens fantasi og til livsenergien. Evnen til at fantasere er den kompetence, som mennesket
behøver for at blive mere intuitiv bevidst.
Efterhånden som menneskets bevidsthed bliver større, udfolder intuitionen og helhedsforståelsen sig igen, og aspekterne af kærlighed
kommer mere og mere til syne.
Fantasi er menneskets forestillingsevne, der fører til selvindsigt og
til indsigt i forståelse af den ægte og dybere natur af kærlighed. I
virkeligheden er forestillingsevnen menneskets magiske redskab til
at skabe forandring. Ved at bruge den skabende forestillingsevne,
kan mennesket gennem ændring af adfærd, udvikle sin personlighed
og det der kræves for at udfolde det intuitive potentiale, og derved
genfinde den styrke, der ligger i livsenergien, i kærligheden.
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Livsenergien kommer til udtryk gennem intuitionen. Intuitionen er
sjælens stemme, og kærlighed er sjælens sprog.

Intuitionen er sjælens
stemme, og kærlighed er
sjælens sprog.
Stemmen er det, der bliver sagt, sproget er formen, hvormed det
bliver udtrykt. Efterhånden som vi udvikler forståelse for og kontakten til intuitionen, den indre stemme, bliver vi i stand til at ”tune ind”
på kærlighedens frekvens, så kærligheden kan komme mere og mere
klart til udtryk i vores lederskab gennem intuitionen. En frekvens som
vi bevidst og til alle tider kan ”tune ind” på og herved bruge intuitionen som sparringspartner, således at vi kan udfolde vores intuitive
potentiale og styrke vores beslutningskompetence og handlekraft.
Intuitionen er, i sin reneste form, menneskets vigtigste redskab, der
viser vejen til livsenergien, drivkraften og kærligheden, og til
(r)evolution af lederskabet.
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4.3

HJERTE

Livsenergien aktiveres, når menneskets hjerte slår. Vi trækker vejret,
og vi lever. Hjertet er derfor helt essentielt for os. Det pumper blod
med oxygen (ilt) og næringsstoffer til kroppens celler og transporterer kuldioxid og affaldsstoffer fra cellerne.
Hjertet består af to halvdele. Den venstre halvdel modtager iltrigt
blod fra lungerne og sender blodet videre ud til kroppen, hvor ilten
afgives til cellerne. Højre halvdel modtager det iltfattige blod fra
kroppen og pumper det videre til lungerne, hvor blodet igen iltes, se
figur 4.2.
ILTFATTIGT BLOD

ILTRIGT
BLOD

VENSTRE

HØJRE

ILTFATTIGT
BLOD

CELLER
ILT
KROP

ILTNING
I LUNGERNE
ILTRIGT BLOD
Figur 4.2 – Hjerte- og lungefunktion

Når vi indånder, bliver ilten fra indåndingsluften ført til lungerne, hvor
ilten optages, og herefter bliver den sendt ud til cellerne via blodet.
Når vi udånder, bliver affaldsstofferne fra lungerne inklusiv kuldioxid
fra blodet sendt ud i luften igen.
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ØVELSE 4.1
AT VÆRE BEVIDST OM VEJRTRÆKNINGEN

Det er vigtigt, at du er bevidst om din vejrtrækning, selv om det
er noget, du automatisk gør mange gange i døgnet. Din vejrtrækning bringer din livsenergi rundt i din krop.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Følg din vejrtrækning, din indånding og din udånding.
4. Tæl hvor mange gange du trækker vejret i løbet af
1 minut.
5. Notér dine observationer.
Hvis du trækker vejret (indånding og udånding) mere end
15 gange i løbet af 1 minut, kan det være et tegn på, at du
er stresset. Stress svarer til en mentalt eller følelsesmæssigt
presset tilstand.
6. Følg din vejrtrækning, din indånding og din udånding, igen
i ca. 1 minut.
7. Træk herefter vejret langsomt og dybt ved at holde vejret
en lille smule (3-4 sekunder) ved indånding og udånding.
8. Overlad vejrtrækningen til sig selv efter et par minutter.
9. Fornem hvordan den langsomme(re) og dybe(re) vejrtrækning skaber en ændring i din hjerne, dit hjerte og i resten af
din krop.
10. Notér dine observationer.
11. Hvad kan du gøre for at fastholde den dybe vejrtrækning
som en god vane i dagligdagen?

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

28

For at hver enkelt celle i kroppen kan fungere optimalt, skal vejrtrækningen sikre tilstrækkelig ilt til alle celler og tilstrækkelig udrensning
af affaldsstoffer fra hver enkelt celle. Der skal skabes den rette balance mellem tilført ilt og fjernet kuldioxid.
En naturlig vejrtrækning, det vil sige en langsom og dyb vejrtrækning, er afgørende for, at cellerne og dermed kroppen har et fundament for at kunne fungere optimalt og opretholde en balance.
Den naturlige og dybe vejrtrækning er kendetegnet ved, at maven
først skubbes ud ved en langsom indånding. Herefter udvider brystkassen sig og til sidst fyldes luft i den øverste del af lungerne før en
langsom udånding. Det er en fordel at trække vejret gennem næsen,
både ved ind- og udånding, da næsens luftveje renser og varmer
luften.

En naturlig vejrtrækning er
fundamentet for at oprette
en balance.
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ØVELSE 4.2
AT TRÆKKE VEJRET NATURLIGT

Du kan undersøge, om din vejrtrækning er naturlig eller
unaturlig.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Læg din ene hånd på dit bryst og den anden hånd på
din mave.
4. Træk vejret langsomt og dybt ved at holde vejret ved indånding og udånding (tæl til 5, når du indånder, og tæl til 5
igen, når du udånder).
5. 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.
6. 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.
7. Notér dine observationer.
8. Hvad kan du gøre for at fastholde den naturlige vejrtrækning som en god vane i dagligdagen?
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En ændring af vejrtrækningen fra unaturlig til naturlig kræver, som alt
andet, træning. Men inden længe vil det være helt naturligt, at maven
hæver sig ved indånding gennem næsen, og at brystkassen hæver
sig ved udånding gennem næsen.

Din naturlige vejrtrækning
er fundamentet for,
at din livsenergi kan flyde frit
i din krop.
Mange mennesker tænker ikke over deres vejrtrækning, selv om
indånding og udånding sker ca. 30.000 gange i døgnet, og kroppens
funktioner er afhængige af åndedrættet.
Hjertet og åndedrættet er fundamentet for, at vi er i live. Det er
fundamentet for livsenergien, menneskets drivkraft. Hjertet slår, og vi
trækker automatisk vejret i nuet. Det kan aldrig foregå i fortiden eller
i fremtiden.
Intuitionen, sjælens stemme, arbejder igennem hjertet, når den
forsøger at sende intuitiv information, i form af impulser, til vores
personlighed, der styres og fungerer via hjernen. Jo mere bevidste vi
er om vejrtrækningen, jo mere bevidste er vi i relation til de intuitive
impulser, vi modtager. Vejrtrækningen er med til at forbedre kommunikationen mellem vores hjerte og vores hjerne.
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4.4

HJERNE

Menneskets hjerne er kompleks og indeholder ca. 100 milliarder
nerveceller (neuroner), der behandler og styrer tanker, følelser, adfærd og bevægelser. Hjernen behandler alle de indtryk, vi får indefra
(impulser, tanker og følelser) og udefra – fra omverdenen i form af
sanseindtryk (syn, lyd, smag, lugt og berøring).
Nervecellerne er i et netværk og uden at være forbundet med hinanden. Mellem dem løber en elektrisk impuls. For at impulsen kan
bevæge sig, kræver det, at et kemisk stof (signalstof) bevæger sig
igennem den væske, som cellerne er i, for herigennem at påvirke den
næste nervecelle. Nogle af de vigtigste signalstoffer, der sørger for,
at nervesignaler overføres fra en nervecelle til en anden i hjernen er
serotonin, dopamin og noradrenalin. Serotonin regulerer impulsivitet,
dopamin regulerer lykkefølelse, mens noradrenalin regulerer vågenhed.

4.4.1

Hjernens evolution

Menneskets hjerne har udviklet sig i takt med evolutionen. Hjernen
er delt i tre niveauer eller lag med forskellig tidsmæssig udvikling,
placering og funktion. Hvert lag har bidraget til en mere avanceret
hjerne. Den ældste del er hjernestammen, som også kaldes for reptilhjernen (”krybdyrhjernen”). Den har overlevelse som eneste fokus.
Den næste del af hjernen kaldes det limbiske system (”den følende
hjerne”). Den sidste og nyeste del af hjernen er hjernebarken, også
kaldet neocortex (”den tænkende hjerne”), se figur 4.3.
Reptilhjernen eller krybdyrhjernen er den ældste del af hjernen, der
blev udviklet for 200 millioner år siden. Reptilhjernen styrer menneskets mest basale behov, herunder overlevelse og reproduktion og
regulerer blandt andet hjertet, blodcirkulation og vejrtrækning.
Det limbiske system eller den følende hjerne blev udviklet hos pattedyrene for omkring 60 millioner år siden og er det primære hjemsted
for følelser og fornemmelser.
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Neocortex eller den tænkende hjerne udgør størstedelen af den
totale hjernemasse og er udviklet inden for den sidste million år.
Neocortex styrer de højere hjernefunktioner og menneskets evne til
at tænke. Den er opdelt i en venstre og en højre hjernehalvdel, og
kontrollerer processer som logik, kreativitet og sprog.
Ændringen af hjernen har haft en indvirkning på udvikling af menneskets bevidsthed, det vil sige menneskets opfattelse af verden. Og
menneskets hjerne fortsætter med at udvikle sig. De nyeste ændringer i hjernen sker i præfrontale cortex (frontallapperne), der er den
del af ”den tænkende hjerne”, der udfører de mest komplekse og
avancerede funktioner i hjernen. Det præfrontale cortex medvirker
blandt andet til samordning af tanker og handlinger, planlægning og
målrettethed, beslutningstagning og regulering af adfærd.
Frontallapperne er samtidig det sted i hjernen, der indeholder flest
dopamin-sensitive nerveceller. Det betyder, at en øget aktivitet i
frontallapperne kan frigive en øget mængde dopamin, der gør os opstemte, lykkelige og glade på en sådan måde, at vi bliver afhængige
af fornemmelsen.

NEOCORTEX
Tænkning, bevidst
LIMBISKE SYSTEM
Følelser
REPTILHJERNE
Overlevelse, instinktiv

Figur 4.3 – Menneskets tredelte hjerne
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4.4.2

Hjernebølger

Hjernens milliarder celler (neuroner) genererer elektriske impulser
døgnet rundt. Aktivitet kan registreres som hjernebølger. Når hjernen er aktiv, svinger hjernebølgerne hurtigt, og når hjernen er passiv,
svinger bølgerne langsomt. Hjernebølgerne kan opdeles i fem kategorier afhængig af deres frekvens eller
bevidsthedsniveau, se figur 4.4:

UBEVIDST

BEVIDST

DELTA

THETA

ALFA

BETA

GAMMA

0,5 - 4Hz

4 - 8Hz

8 - 13Hz

13 - 25Hz

25 - 42Hz

INSTINKT

FØLELSE

BEVIDSTHED

KONCENTRATION INTENST FOKUS

Overlevelse
Dyb søvn
Koma

Drifter
Følelser
Drømme

Kropsbevidsthed
Integration af
følelser

Tænkning
Stress
Angst

Vilje
Fokus og
opmærksomhed
Højere bevidsthed
Ekstase

Figur 4.4 – Bevidsthedsniveauer

Deltabølger (0,5-4Hz) er de langsomste bølger. De dominerer, når
mennesket er i dyb søvn eller i koma. Deltabølger signalerer aktivitet
dybt inde i den del af hjernen, der aldrig sover. Det er vigtigt at lave
mange deltabølger om natten, da de signalerer dyb søvn, som er
vigtig for kroppens restitution.
Thetabølger (4-8Hz) dominerer i den lettere søvn, det vil sige tilstanden mellem vågen tilstand og søvn, hvor mennesket også drømmer.
På dette bevidsthedsniveau er der forbindelse til følelserne. Thetabølger reflekterer aktivitet i det limbiske system (”den følende hjerne”), der er center for menneskets følelsesmæssige forståelse.
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Alfabølger (8-13Hz) dominerer, når vi er vågne, men har lukkede øjne
og er helt afslappede. Det er hjernens ”bevidste tomgangstilstand”.
Det er en tilstand af passiv meditativ opmærksomhed. Mennesker
med en høj alfa-aktivitet har god kontakt til det ubevidste og dermed
også til deres krop og følelser. I alfa-tilstand er man fri for spændinger og stress, og man akkumulerer ny energi.
Betabølger (13-25Hz) angiver en mental aktiv tilstand, det vil sige,
når vi er vågne, taler, arbejder og lignende. I det øjeblik aktiviteten
(fysisk eller mentalt) starter, reduceres alfabølgerne, mens betabølgerne stiger i intensitet. Øget beta-aktivitet betyder en mobilisering
af energi-ressourcer og dermed en øget blodgennemstrømning
til hjernen. Under koncentration og intens tankevirksomhed øges
beta-aktiviteten, og det samme sker, når man er under mentalt eller
følelsesmæssigt pres (stress).
Gammabølger (25-42Hz) er de hurtigste hjernebølger som hjernen
genererer, når den skal yde det optimale. De er udtryk for høj koncentration, opmærksomhed og intenst fokus. En høj gamma-aktivitet
i pandelapperne, hvor hjernens øverste kontrolorganer sidder, reflekterer således intenst fokus og høj viljestyrke, og den er forbundet
med et højere bevidsthedsniveau.

4.5

RATIONALE OG INTUITION

Menneskets hjerne består af en venstre- og en højre hjernehalvdel,
der hver har sine kvaliteter. De to hjernehalvdele er forbundet af
corpus callosum (hjernebjælken), et bundt nervefibre, der sikrer, at et
samarbejde kan finde sted mellem de to hjernehalvdele.
Den venstre hjernehalvdel kontrollerer højre side af kroppen, mens
højre hjernehalvdel kontrollerer venstre side af kroppen. Venstre og
højre side af hjernen udfører forskellige funktioner. Den venstre hjernehalvdel betegnes som den logiske, og det er her, hvor de verbale,
sproglige og analytiske processer foregår. Den højre hjernehalvdel
betegnes som den kreative, og den er visuel, opfatter det rummelige
og er sansende.

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

35

VENSTRE HJERNEHALVDEL
Den logiske hjerne

HØJRE HJERNEHALVDEL
Den kreative hjerne

Styrer højre side af kroppen
Bruger logik
Detaljeorienteret
Ord og sprog
Nutid og fortid
Kender tings navn
Analytisk
Strategier
Praktisk

Styrer venstre side af kroppen
Bruger sanser
Helhedsorienteret
Billeder
Nutid og fremtid
Kender tings funktion
Fantasifuld
Muligheder
Impulsiv

Figur 4.5 – Venstre og højre hjernehalvdel

Hjernebjælken sørger for at de to hjernehalvdele er aktive og arbejder sammen, hvilket er nødvendigt i stort set alt, vi som mennesker
foretager os. Hvert menneske har enten en højre eller venstre hjernehalvdel, der dominerer, og som sætter sit præg på personlighed og
dermed på stærke sider og væremåde.
Det unikke opstår, og menneskets potentiale udvikler sig i en forening, når de to evner – rationale og intuition – arbejder sammen og
bliver komplementære med sansning og uden indblanding af frygt,
se figur 4.6. Når de to hjernehalvdele arbejder sammen, har vi, som
mennesker, evnen til både at tænke struktureret, analytisk, men også
nyt og kreativt. Når intuitionen og rationalet samarbejder, arbejder
hjerte og hjerne sammen.
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Figur 4.6 – Rationale, intuition, tænkning og sansning
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Det eneste
virkelige er
intuitionen
– Einstein
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5

INTUITION

Intuitionen er en levende og individuel proces, der kan være vanskelig at forstå, og som derfor heller ikke er enkel at definere. I stedet
må den opleves, forstås og udfoldes gennem ro, fordybelse og indsigt i sindets dybder og i de større sammenhænge og helheder.
Ordet intuition stammer fra ”intueri”, der normalt oversættes som
”at se indad”. Intuitionen er en umiddelbar indsigt eller visdom, og
den kan dukke op i menneskets bevidsthed på flere måder. Vi kan
registrere intuitionen som en tanke, følelse eller gennem vores fysiske
sanser (syn, lyd, smag, lugt og berøring).
Intuitionen kan vejlede i alle livets forhold og beslutninger, og den
evner at fornemme og forstå en situation hurtigt. Intuitionen arbejder
i fortid, nutid og fremtid. Det vil sige, at den giver mennesker en forestillingsevne til at se helheder, få indsigt og visdom, og uafhængig af
rationale og analyse.

Intuitionen er løftet over
rationale og logik.
Den skærer de rutinemæssige tankeprocesser væk og springer direkte fra problemstilling til svar.
Intuitionen er en medfødt kompetence hos alle mennesker. Den
er tæt forbundet med kernen i det enkelte menneskets formål og
retning i livet og dermed fundamentet for udvikling af det personlige
lederskab.
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Intuitionen er som et isbjerg. De sanser, mennesket er bevidst om, er
toppen af isbjerget. Det ubevidste, der er langt den største del, er under vandet. Det er fra det ubevidste, intuitionen udspringer, se figur
5.1

RATIONALE
+
5 FYSISKE SANSER

BEVIDST
UBEVIDST

INTUITION

Figur 5.1 – Det intuitivt ubevidste

Mennesket indeholder altså et langt større potentiale, end det umiddelbart er muligt at registrere med de 5 fysiske sanser.

5.1

INTUITIV (R)EVOLUTION

Vi må bevæge os væk fra den traditionelle måde at lede på og udfordre egne dybt forankrede overbevisninger om, hvordan man kan,
skal og bør lede. For at lede og skabe fra et nyt selvforståelses- og
bevidsthedsniveau, skal menneskets intuitive potentiale udfoldes
gennem en bevidstgørelse.
Med intuitionen i sin reneste form, som det vigtigste redskab i lederskabet, kan vi skabe forandringer med positive og langsigtede virkninger og med en hastighed, der modsvarer ændringerne i omverdenen. Intuitionen kan i modsætning til rationalet sikre, at man hurtigt
træffer de rigtig valg, som man ikke ville have truffet, hvis man skulle
stoppe op og overveje.
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Det kræver dog, at vi afmystificerer intuitionen og accepterer det
potentiale, vi mennesker besidder og har til rådighed, hvis vi bevidst
bruger intuitionen på lige fod med vores øvrige 5 fysiske sanser og
vores rationale, se figur 5.2.

RATIONALE
+
5 FYSISKE SANSER

VILJE
& MOD

RATIONALE
+
5 FYSISKE SANSER
+
INTUITION
BEVIDST
UBEVIDST

INTUITION

Figur 5.2 – Intuitions (r)evolution

Den bevidste intuition hjælper os til at skabe helhedsorienteret forandring med de bedste og mest langsigtede virkninger for os selv, vores relationer og vores omgivelser. Den bevidste intuition kombinerer
rationale og intuition, hjerne og hjerte.
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ØVELSE 5.1
AT FÅ KONTAKT TIL INTUITIONEN

Du kan undersøge, hvordan din intuition taler til dig. Intuitionen
kan registreres som en tanke, følelse eller gennem dine 5 fysiske
sanser (syn, lyd, smag, lugt og berøring).
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Giv dig selv lov til at være til stede her og nu.
4. Træk vejret naturligt (din mave hæver sig ved indånding
gennem næsen og din brystkasse hæver sig ved udånding
gennem næsen)
5. Mærk roen brede sig i din krop og i dit sind.
6. Bed din intuition om at give dig et signal som en tanke, en
følelse eller gennem dine sanser (syn, lyd, smag, lugt og
berøring).
7. Notér dine observationer.

Vi må aktivere modet og viljen til at give slip på frygten og kontrollen
og have troen på og tilliden til hjertet. Herved kan hjerne og hjerte,
rationale og intuition samarbejde på bedst mulig vis. Når det sker,
skabes de bedste forudsætninger for at lære at lytte til intuitionens
stemme.

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

42

5.2

INTUITIONENS STEMME

Når livsenergien, kærligheden og ånden befinder sig i en stoflig form
i menneskets krop, får mennesket sin bevidsthed. Sjælen skabes i
mødet mellem livsenergien og kroppen som et bestemt bevidsthedsudtryk og udgør forbindelsen mellem livsenergien og menneskets
personlighed, se figur 5.3.

SJÆLEN (hjerte)
(intuitionens stemme)

ÅND
=
ENERGI
=
LIV

STOF
=
KROP

BEVIDSTHED

PERSONLIGHED (hjerne)
Følelser (sind) og tanker

BEVIDSTHEDSIMPULSER

Figur 5.3 – Intuitionens stemme

Sjælen er livsenergiens redskab til at give mennesket sin egen bevidsthed, der kommer til udtryk gennem personligheden.
Sjælen kan således opfattes som det indre liv, mens personligheden
kan opfattes som det ydre liv. Sjælen er broen mellem livsenergien
og personligheden og kommer til udtryk gennem intuitionen. Intuitionen er således sjælens stemme.

Intuitionen er sjælens stemme.
Den kan du altid stole på.
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5.2.1

Andre stemmer

Intuitionens stemme er klar, men vores følelser gør, at vi også hører
andre stemmer i vores indre. Den stærkeste af de andre stemmer, er
frygtens stemme. Frygt er fraværet af tryghed og tillid.
Det kræver læring at skelne mellem intuitionens og frygtens stemme.
Frygtens stemme skyldes fortidens programmering. Det vil sige, at vi
fra vores mødre, fædre og af samfundet har lært at være bekymrede
og dermed frygte. Frygtens stemme skyldes også andre menneskers
forventninger og forestillinger, som vi frygter ikke at kunne leve op til.
Det er frygten, der afskærer os fra den rene intuition, fra livsenergien
og fra følelsen af kærlighed.
Når den indre stemme, vi hører, er præget og styret af frygt, skaber
vi en form for ønsketænkning, fordi vi forsøger at kontrollere. Det er
ikke intuitionen, der taler, men vores personlige følelser, og vi bliver
vildledt, se figur 5.4.

FRYGTENS STEMME
Hjerne

SJÆLENS STEMME
Hjerte

KONTROL
Frygt

VILJE OG MOD
Tillid

ØNSKETÆNKNING
Tvivl

INDRE VIDEN OG INDSIGT
Tryghed

KONTROL

DRIVKRAFT OG HANDLING

Figur 5.4 – De forskellige stemmer

Alt for ofte overser eller overhører vi den intuitive stemme, fordi vi
har for travlt, kontrollerer på grund af frygt, eller ganske enkelt ikke
er tilstrækkeligt opmærksomme på signalerne.
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Intuitionen taler i
tomrummet
mellem tankerne.
At blive fortrolig med sin intuition kræver først og fremmest ro og
fordybelse, tillid og viljen og modet til at åbne sig for den. Og så
kræver det træning at blive fortrolig med intuitionen og opfange
intuitionens signaler.
For at være sikker på, at det er intuitionens stemme og hjertet, der
taler og ikke frygtens stemme og hjernen, er det væsentligt at være
i kontakt med og kende sine følelser. Hvis der er følelsesmæssige blokeringer, det vil sige, at man ikke kan finde ud af, hvad man føler eller
har lukket af for sine følelser, er intuitionens stemme svag, og frygtens stemme har lettere ved at komme til. Det handler om at lære at
lytte til sig selv og ikke mindst stole på sig selv og at lytte til sin krop
og sine egne dybeste fornemmelser.
Hvis vi ikke har tillid til os selv eller andre og begynder at frygte, er
reaktionen ofte vrede og kulde. Hvis vi er bevidste om vores følelser og programmeringer, det vil sige vores vaner og mønstre, er det
muligt at distancere sig fra følelserne og blot observere dem. I stedet
for at reagere med kulde og vrede, kan man i stedet reflektere over,
hvorfor man bliver påvirket. Følelsesmæssige reaktioner, der udløses
på grund af omverdenen, har ikke noget med omverdenen at gøre.
De bunder i den personlige frygt.
Når der reflekteres over følelsesmæssige reaktioner, muliggør det
at der kan skabes en læring ud fra de følelsesmæssige reaktioner,
således at man kan undgå, at følelser påvirker personligt eller har en
indflydelse på omverdenen.
Det er vigtigt at rense sindet følelsesmæssigt og på den måde slippe
af med følelsesmæssige blokeringer. Første skridt er at være bevidst
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om sine følelser. Ved at følge sine følelser og have modet til at håndtere dem og give udtryk for dem, kommer man tættere og tættere
på sjælens stemme og på livsenergien, hvormed intuitionen styrkes.
Jo mere bevidste vi bliver om intuitionen og intuitionens potentiale,
jo mere kan vi styrke den. Det kræver mod for det enkelte menneske
at udfolde potentialet, således at den intuitive intelligens styrkes.

ØVELSE 5.2
AT BLIVE BEVIDST OM FØLELSER

Det er muligt at blive bevidst om sine positive følelser.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Giv dig selv lov til at være til stede her og nu.
4. Træk vejret naturligt (din mave hæver sig ved indånding
gennem næsen og din brystkasse hæver sig ved udånding
gennem næsen) og skab ro i krop og sind.
5. Forestil dig et område i dit liv, hvor du virkelig har det godt
(privat, arbejde i forhold til en aktivitet eller en relation).
6. Sæt ord på de positive følelser, der kendetegner området,
aktiviteten eller relationen.
7. Fornem hvordan de positive følelser skaber en ændring i
din hjerne, dit hjerte og i resten af din krop.
8. Notér dine observationer.
Og det er også muligt at gøre noget ved de vanskelige og mindre positive følelser.
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9. Forestil dig et område af dit liv, hvor du har det vanskeligt
eller er udfordret (privat, arbejde i forhold til en aktivitet
eller en relation).
10. Forestil dig hvordan det vil være at overføre alle de positive følelser fra det område i dit liv, hvor du virkelig har det
godt (se pkt. 6 på foregående side), til det område af dit
liv, hvor du har det vanskeligt eller er udfordret (se pkt. 9
ovenfor).
11. Fornem hvordan det er, hvordan du har det, og hvordan
det ændrer måden, du forholder dig til situationen på.
12. Notér dine observationer.

Måske har du opdaget, at det vanskelige ikke er området, aktiviteten eller relationen i sig selv, men den måde du forholder dig
til den på, fordi dine følelser ikke er rationelle.

5.3

INTUITIV INTELLIGENS

Ordet intelligens stammer fra ”intelligere”, som normalt oversættes
som "at forstå". Ved at styrke den intuitive intelligens opnår mennesket en indre eller dybere forståelse for, hvordan livsenergien kan
anvendes til at udfolde menneskets intuitive evner og potentiale. Den
intuitive intelligens er drivkraften til at håndtere og løse udfordringer
og problemstillinger. Det er beslutningskompetence og handlekraft.
Det rationelle sind styrer en mindre del af menneskets handlinger.
Ved udelukkende eller i større udstrækning af gøre brug af den
logiske og analytiske tilgangsvinkel, udelader vi en stor del af vores
intelligens og potentiale.
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Den intuitive intelligens er en
forståelse af, hvordan livsenergien
kan anvendes til at udfolde
menneskets potentiale.
Den intuitive intelligens ligger i det ubevidste, og det er den helhedsorienterede del, vi skal i forbindelse med og have gjort bevidst for
at kunne udfolde det potentiale, vi som mennesker er i besiddelse
af. Ved en kobling mellem menneskets logiske og rationelle intelligens og den intuitive intelligens, mellem hjerne og hjerte, skabes en
helhedsorientering og helhedsforståelse, og dermed synergi, se figur
5.5.

LOGISK/RATIONEL
INTELLIGENS

INTUITIV
INTELLIGENS

SYNERGI
Helhedsforståelse

Figur 5.5 – Helhedsorientering
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Der er forskel på det enkelte menneskes intuitionsniveau og mulighed for udvikling af den intuitive intelligens hen imod en helhedsopfattelse og -forståelse af verden.
Intuitionen kan inddeles i fire forskellige niveauer: Mavefornemmelse,
bevidst intuition, kreativ intuition og ekspert intuition, se figur 5.6.

INTUITION
Medfødt kompetence

BEVIDSTHED

OUTPUT

EKSPERT INTUITION
Helhedsorienteret fokus

Indsigt/visdom om
helheder/
kompleksiteter
(subjektive og objektive)

Helhedsopfattelse
(Baseret på al
viden og erfaring)

KREATIV INTUITION
Forsøget viden
og erfaring

Viden/indsigt i
sammenhænge og
helheder

Kreativitet
og nyskabelse

BEVIDST INTUITION
Bevidst og ubevidst
psykologisk process

Viden/indsigt
Ubevidst og bevidst

Beslutningskompetence/
handlekraft

MAVEFORNEMMELSE
Ubevidst psykologisk
proces

Umiddelbart opstået
viden/sansning
Commen sense intuition

Handling i en
given situation

Figur 5.6 – Intuitionsniveauer
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Mavefornemmelsen er den personlige og individuelle intuition, der er
baseret på instinkt og sansning. Det er den meningsgivende, ”common sense” intuition.
Bevidst intuition er den intelligente og rationelle analytiske og reflekterende intuition, der er baseret på viden, indsigt og erfaring. Den
fungerer som vejviser og styrker beslutningskompetence og handlekraft.
Kreativ intuition er den kreative og skabende intuition, baseret på viden, indsigt og erfaring. Den er en intuitiv indlevelsesevne, der tager
højde for sammenhænge og helheder.
Ekspert intuition er visdom – den rene erkendelse af viden og indsigt
i virkeligheden for alle mennesker, der ligger over den fornuftprægede tænkning. Det er visdom og en helhedsopfattelse og helhedsforståelse, der forbinder alt.
Intuitionen er en dyb indre viden og en direkte erkendelsesform, som
hvert enkelt menneske er i besiddelse af. I sin reneste form er det en
helhedsorienteret erkendelse i forhold til alt, og den går uden om
rationel tænkning og analyse. Samtidig er det en umiddelbar viden
– uden en følelsesmæssig reaktion. Det vil sige en viden uden en
kropslig reaktion og uden en følelse af sympati eller antisympati mod
det, der erkendes. Det er evnen til direkte, umiddelbart og uden tvivl
at opfatte sammenhænge og helheder.

Intuitionen giver et resultat uden at
foretage mellemregninger.
Uafhængig af intuitionsniveau er intuitionen det redskab og den
menneskelige ressource, der kan hjælpe med til at træffe de rigtige
beslutninger. Det er det redskab, der skaber forbindelse til livenergien og dermed også sikrer den energi, der skal til for at beslutninger
skaber forandringer med de bedste og mest langsigtede virkninger
ud i livet.
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5.4

INTUITIV PROCES

Den intuitive proces er udgangspunktet og fundamentet for at arbejde med udvikling af menneskets selv- og bevidsthedsforståelse.
Den intuitive proces kan opdeles i 6 forskellige faser, se figur 5.7:
1.
VILJE OG MOD
TIL FORANDRING

6.
VILJE OG MOD
TIL FORANKRING

2.
INDRE RO

5.
TILLID TIL
INTUITIV INFORMATION

3.
OPMÆRKSOMHED
OG FOKUS

4.
INTUITIV
KOMMUNIKATION

Figur 5.7 – Den intuitive proces
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Vilje og mod til forandring
At skulle forandre sig og gøre noget nyt betyder, at vaner skal brydes. Det kræver vilje og mod at slippe kontrollen og det kendte og
samtidig ikke frygte for at træffe beslutninger og handle på trods af
risikoen for det nye og for at begå fejl.
Indre ro
For at åbne op for intuitionen og træde ind i de indre dybder, kræver
det ro i krop og sind og fordybelse. Roen skabes gennem den naturlige vejrtrækning og meditation.
Opmærksomhed og fokus
Ro i krop og sind er basis for en tilstedeværelse i nuet. Nærværet i
tilstedeværelsen er fundamentet for at kunne fokusere sin opmærksomhed og blive ét med sin opmærksomhed.
Intuitiv kommunikation
Opmærksomhed og fokus er nøglen til kontakten til intuitionen. I den
intuitive kommunikation skærpes sanserne, intuitionen gøres bevidst
og den intuitive information modtages uden at der dømmes eller
bedømmes.
Tillid til intuitiv information
Styrken og klarheden af ordene og indtrykkene fra den intuitive kommunikation kan variere, og det kræver øvelse at forstå intuitionens
signaler og blive fortrolig med den og få tillid til den.
Vilje og mod til forankring
Når der skal brydes vaner og skabes forandringer, er vedholdenhed
og disciplin væsentligt. Forankringen sker først, når praksis er blevet
fast indarbejdet. Det vil sige, når intuitionen bruges som et naturligt
redskab i dagligdagen på lige fod med rationalet og analysen.
Når man bevidst lytter efter sin intuition og handler derefter, vil det
forstærke de intuitive fornemmelser, således at det gradvist bliver
lettere og mere naturligt at søge svarene på de indre planer. På den
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måde bliver man bedre til at lytte til sig selv og handle efter intuitionens signaler og budskaber. Det er med til at styrke beslutningskompetencen og handlekraften.
Den intuitive proces er fundamentet for intuitivt lederskab.

Intuitiv bevidsthed
(r)evolutionerer
dit personlige lederskab.
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6

INTUITIVT LEDERSKAB

Lederskab handler om helheden. I modsætning til management
(ledelse), der handler om enkeltdelene. Og helheden er mere end
summen af enkeltdelene.
Lederskab er en langsigtet proces, med en vision og et mål. Det er
evnen til at lytte til sig selv og til helheden. Det er evnen til at skabe
vedvarende forandring gennem personlig vækst. Og det er evnen til
at rumme sig selv og andre. Management er kortsigtet og handler
om hvem, hvad, hvordan og effektivitet og fremfor alt mål og vækst
på bundlinjen.
Vi lever i en verden i konstant forandring, og hvor forandringer sker
i et stadigt hastigere tempo. De konstante forandringer stiller store
krav til omstillingsparathed, fleksibilitet, beslutningskompetence og
handlekraft.
Der er ikke længere den samme tid til at finde de rigtige svar. Brugen
af analyse og logik kan give forkerte svar, da omverdenen og dermed
forudsætningerne i mellemtiden har ændret sig. Det, der virkede
med succes i går, giver måske fiasko i dag eller i morgen, se figur 6.1.
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LEDERSKAB
RESSOURCER

PROCES – HELHED

VISION/MÅL
TID

MANAGEMENT

PROCES I

MÅL

PROCES II

MÅL

RESSOURCER
PROCES III

MÅL

PROCES IV

MÅL
TID

Figur 6.1 – Lederskab og management

Intuitionen er derfor et uundværligt supplement til rationalet, fordi
den evner direkte, umiddelbart og uden tvivl at opfatte helheder og
sammenhænge. Det muliggør, at man kan nå et resultat hurtigt og
uden at foretage en masse mellemregninger. Intuitionen åbner på
den måde op for nye perspektiver og indfaldsvinkler.
Lederskab er intuitivt baseret, mens management er baseret på
rationale og fakta. Og begge ledelsesmæssige tilgangsvinkler og en
kobling af hjerne og hjerte er en nødvendighed i en overgangsperiode til vi bliver fuldstændig fortrolige med vores intuition og træffer
beslutninger og handler på basis af intuitionen.
Når vi bliver født, kommer vi til verden i en tilstand af renhed og med
en ren intuition. Herefter lærer vi at være bekymrede og frygte, hvilket skaber et behov for at kontrollere for at kunne håndtere frygten.
Intuitionen får en mindre plads i vores liv, rationalet tager over, fordi
vi ikke lytter eller kun lytter til den ubevidste mavefornemmelse. For
at komme tilbage til den rene intuition, som vi er født med, kræver
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INTUITION

INTUITION

INTUITION

TILLID

VILJE
& MOD

RATIONALE

TILLID

RATIONALE

TILLID

RATIONALE

KONTROL

FØDSEL

FRYGT

INTUITION

INTUITION

det viljen og modet til at arbejde med de følelsesmæssige blokeringer og bruge intuitionen bevidst. Intuitionen skal have plads på lige
fod med rationalet, således at fortroligheden kan genskabes, se figur
6.2.

MAVEFORNEMMELSE

BEVIDST
INTUITION

KREATIV
INTUITION

EKSPERT
INTUITION

Figur 6.2 – Intuitiv udvikling

Intuitivt lederskab er den (r)evolution, der i en ikke tilfældig retning
bevæger mennesket mod stadig større indsigt i en helhedsforståelse
af, hvordan alting hænger sammen. En bevægelse til et nyt selvforståelses- og bevidsthedsniveau af ekstrem klarhed og følelsen af forbundethed og med den bevidste intuition som det vigtigste redskab.
Det er ved at gøre den ubevidste intuition bevidst og kombinere
rationale og intuition, hjerne og hjerte, at lederskabet
(r)evolutioneres.
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Et menneske skal i dag kunne overskue og forstå komplekse sammenhænge, kunne vurdere, beslutte og handle hurtigt. Det er
krævende og stiller krav til den personlige kapacitet og en bevidst
udfoldelse af alle de menneskelige ressourcer. Det bliver de mennesker, der giver plads til nye tanker og metoder og leder sig selv med
deres intuitive intelligens, udfolder det intuitive potentiale og styrker
beslutningskompetence og handlekraft, der hurtigst formår at tilpasse sig forandringerne i omverdenen.
Intuitivt lederskab kan i praksis udøves på flere forskellige områder
og niveauer, se figur 6.3:

ANDRE/RELATIONER
Relationslederskab

INTERNT OG EKSTERNT MILJØ/OMGIVELSER
Omgivelseslederskab

INDIVID
Personligt lederskab

Figur 6.3 – Intuitive lederskabsformer

Med relationslederskab skabes positiv forandring i forhold til relationer. Omgivelseslederskab sigter mod at forbinde det interne miljø
– arbejdsmiljø, indeklima og sundhed – med de eksterne omgivelser
– natur og ressourcer.
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Udvikling af lederskabet er en trinvis proces. Udgangspunktet og
fundamentet for forandringer er det personlige lederskab. Når der
skabes positive forandringer i det personlige lederskab, har det en
positiv indvirkning på relationer og omgivelser.
Når det personlige, relationer og omgivelser inddrages på én gang,
skabes et helhedsorienteret fokus. Det er med det helhedsorienterede fokus, at mennesker er i stand til at skabe forandringer med de
bedste og mest langsigtede virkninger.

Intuitivt lederskab er:
Helhedsorienteret fokus,
der skaber forandring
– personligt og
for relationer og omgivelser –
med de bedste og mest
langsigtede virkninger.
Modellen for intuitivt lederskab ser ud som følgende, se figur 6.4:
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Figur 6.4 – Intuitivt lederskab
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Intuitivt lederskab

Helhedsorienteret fokus, der skaber
forandring – personligt og for relationer og
omgivelser – med de bedste og mest
langsigtede virkninger.

Intuitiv
kommunikation

Ubevidst og bevidst intuitiv
informationsudveksling.

Vision

Fremtidig ønskværdig tilstand.

Forandring

Vilje og mod til at ændre vaner og adfærd
baseret på intuitiv informationsudveksling.

Innovation

En kreativ proces, hvorigennem der
skabes nytænkning, der efterfølgende
skaber værdi.

Forankring

Vilje og mod til at beslutte og handle baseret
på intuitiv informationsudveksling.

I nærværende og de følgende kapitler vil modellen (se figur 6.4) for
intuitivt lederskab blive gennemgået. Intuitiv kommunikation gennemgås i kapitel 7, vision i kapitel 8, forandring i kapitel 9, innovation
i kapitel 10 og til slut forankring i kapitel 11.
Intuitivt lederskab handler om at gøre de rigtige ting og gøre dem
rigtigt. Det kræver en bevidst kontakt til intuitionen, og det kræver
en vision, en fremtidig ønskværdig tilstand. Det kræver evne, vilje og
mod til at tage ansvaret for ændring af tanker, følelser, beslutninger,
handlinger og adfærd og forankring af nyt. Forandringsprocessen
danner – med udfoldelse af intuitionen og udvikling af den intuitive
intelligens – fundamentet for innovation til gavn for menneskets egen
evolution.
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Dit liv handler om at træffe
beslutninger og tage ansvaret for
de beslutninger, du træffer.
6.1

INDRE OG YDRE VERDEN

Forudsætningen for intuitivt lederskab er dagligt at vende blikket fra
den ydre og til den indre verden, således at den indre dialog – den
intuitive kommunikation – kan forbedres. Den indre dialog og en
dybere indsigt i den indre verden giver den nødvendige indre styrke,
der er drivkraften bag beslutning og handling i den ydre verden, se
figur 6.5.

HANDLING
BESLUTNING
DRIVKRAFT
INDRE STYRKE
INDSIGT

Figur 6.5 – Din vej til handling

Det kræver mod og vilje at bevæge sig fra den velkendte ydre verden til den indre verden. Det er i mødet mellem den indre og den
ydre verden, at der sker en kobling mellem rationale og intuition, og
mellem hjerne og hjerte.
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6.1.1

Meditation

Meditation er en metode til at flytte opmærksomhed og fokus fra
den ydre og kendte verden til den indre verden – ind i sindets dybder.
Samtidig styrker meditation hjernens og frontallappernes evne til at
udskille dopamin. Meditation er også en metode til at få tydeliggjort
sit livsformål og finde viljen og modet til at skabe forandring.
Meditation er en ældgammel metode, der stammer fra Østen. Med
meditation kan man skabe ro i krop og sind og fordybe sig. Ved at
fokusere sin opmærksomhed med et åbent sind og åbenhed for forandring, kan metoden føre til selverkendelse og indsigt, se figur 6.6.

INDSIGT
SELVERKENDELSE
FORDYBELSE
FOKUS OG OPMÆRKSOMHED
ÅBENHED OG RO
VILJE OG MOD

Figur 6.6 – Vejen til indsigt

w
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I virkeligheden er meditation simpel, og det behøver ikke at involvere
vanskelige teknikker. Det handler om at fokusere sin opmærksomhed. Det vil sige at blive ét med sin opmærksomhed og fordybe sig.
Herved øges aktiviteten i den forreste del af hjernen, hvorved frontallapperne tilføres mere energi, og de dopamin-sensitive nerveceller
aktiveres.
Den mest simple meditationsteknik går i princippet ud på at sætte
sig ned, lukke øjnene og gøre ingenting. På den måde kan man lære
at styre og fokusere opmærksomheden. Det enkle og det at gøre
ingenting kan dog for nogle mennesker være det vanskeligste. Det at
gøre ingenting, ikke at skulle præstere og blot slappe af, er for mange ensbetydende med tidsspilde og ineffektivitet og anses ikke som
en investering i at skabe balance i krop og sind.
Ingen har i dag et entydigt svar på, hvad en tanke er. Men én ting
er sikkert for de fleste. Det er vanskeligt at kontrollere tankerne.
Mennesket har bevidst og ubevidst tankeaktivitet. Langt størstedelen foregår i det ubevidste, hvilket betyder, at størstedelen af vores
tankevirksomhed foregår uden, at vi er medinddraget som bevidste
personer. Det kan være vanskeligt at acceptere de tanker, man bliver
bevidst om, når man begynder at fokusere sin opmærksomhed.
For at kunne fastholde sit fokus på noget bestemt, kan det være en
hjælp under meditationen at fokusere på vejrtrækningen. Ved at fokusere på én bestemt ting, forbereder man sindet på at være tilstede
i nuet uden forstyrrende tanker.
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ØVELSE 6.1
AT FINDE RO I DET INDRE

At finde ro i krop og sind er en vigtig daglig proces for at kunne
mærke og drage nytte af livsenergien. Tag noget tid ud hver dag,
hvor du sidder for dig selv uden at blive forstyrret. 5 minutter er
bedre end ingenting, og 15 minutter er tilrådeligt. Tiden kan øges
efter ønske og behov.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen. Luk
øjnene. Du kan eventuelt have baggrundsmusik i form af
musik uden sang (beroligende lyde).
3. Giv dig selv lov til at være til stede her og nu.
4. Træk vejret naturligt (din mave hæver sig ved indånding
gennem næsen og din brystkasse hæver sig ved udånding
gennem næsen) og skab ro i krop og sind.
5. Fokusér på dit åndedræt, din indånding og din udånding.
6. Tillad dit sind at være som det er og acceptér, at dine tanker vandrer. Bare vær opmærksom og fokuseret. Hvis du
bliver forstyrret af tanker, så observér og acceptér dem, og
giv slip på dem.
7. Vend din opmærksomhed og dit fokus tilbage til dit åndedræt.
8. Notér dine observationer.
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At vende opmærksomhed og fokus fra den ydre verden og til den
indre verden – ind i sindets dybder – kræver disciplin. Det er ikke
nødvendigvis tiden, der anvendes på meditation, der er et udtryk
for, hvilken gavn, det har. Det væsentlige er at være opmærksom og
fokuseret i nuet og have modet til at bevæge sig længere og længere ind i sindets dybder og få indsigt i sit eget indre og i de større
sammenhænge og helheder. Det er indsigten, der er med til at koble
hjerne og hjerte, og rationale og intuition.

6.2

BESLUTNING OG HANDLING

Det intuitive lederskab er fundamentet for beslutninger og handlinger, der med helhedsorienteret fokus skaber positiv forandring med
de bedste og mest langsigtede virkninger. For at kunne skabe fornyelse og forbedring, kræver det, at menneskets intuitive evner bringes
til at fungere på lige fod med de rationelle og analytiske evner.
Når der skal skabes forandring og innovation, er hovedfokus på
intuitionen, mens vision og forankring hovedsageligt fordrer rationale. Innovation og vision er styret af processen, mens forandring og
forankring er de tiltag, de beslutninger og handlinger der skal til, og
som skal fastholdes for at nå de mål, der er resultatet af visionen, se
figur 6.7.
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Figur 6.7 – Rationale, intuition, proces og mål

6.2.1

Proces og mål

Når vi gerne vil nå noget, har vi en tendens til at fokusere på målet
eller resultatet. Det er uhensigtsmæssigt, fordi med fokus på resultatet, kan vi ikke samtidig have fokus på processen, der skal bringe os
frem til det ønskede resultat.
Hvis vi derimod fokuserer på processen og sikrer os, at processen
er den rigtige, kommer resultaterne helt automatisk. Hvis vi gør de
rigtige ting og på den rigtige måde, bliver det positive resultat automatisk skabt.
Hvis der er tilfredshed omkring resultaterne, er det vigtigt at holde
fast i det, der allerede gøres. Hvis der ikke er tilfredshed omkring
resultaterne, er det nødvendigt at gøre noget nyt ved at ændre på
processen. Det er muligt at styre processen, ikke resultatet.
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Du skal gøre noget andet for
at få et nyt resultat.
Når der er fokus på processen, skabes der et her og nu fokus, mens
resultatet er et fokus, der er orienteret i fremtiden. Når der fokuseres
på fremtiden, er der en risiko for, at der åbnes op for frygten for at
fejle, ikke at slå til eller lignende.
Når vi rammes af frygt, nedsætter vi mulighederne for at udnytte
vores ressourcer og dermed præstere fuldt ud. Bliver vi derimod i
nuet, er der ikke nogen frygt. Frygten er forbundet med fremtiden
og eksisterer derfor ikke i nuet. Nuet giver muligheden for at forblive
i en tilstand af ro, hvor vi kan udfolde vores potentiale og udnytte
vores ressourcer.

6.3

ENERGISYSTEM

Den menneskelige krop er et komplekst elektrisk energisystem og er
samtidig et udtryk for menneskets sundhed og balance. Livsenergien
eller kroppens elektricitet kan måles ved brug af EEG (elektroencefalografi), der måler den elektriske aktivitet i hjernen og EKG (elektrokardiografi), der måler elektrisk aktivitet i hjertet.
Energisystemet fungerer i praksis som et batteri med en pluspol og
en minuspol, og livsenergien er kroppens brændstof. Så længe livsenergien i form af elektriske strømme er i kroppen, er der liv.
Den måde energien kan strømme i kroppen, har en væsentlig indflydelse på menneskets helbred. Når kroppen er i balance, gennem
glæde, velvære og trivsel, og energien frit kan strømme uden blokeringer, er der også balance i kroppens energisystem.
Når der er ubalance i energisystemet, opstår der følelsesmæssige
ubalancer eller sygdom. Stress, det vil sige en mentalt eller følelsesmæssigt presset tilstand, er for eksempel et tegn på en blokering af
livsenergien i kroppen.
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Kroppens energisystem kan sammenlignes med ledningsnettet i en
bil. Når der ikke er strøm på batteriet, er bilen død, og når ledningsnettet fungerer ustabilt, fungerer radioen og blinklysene for eksempel ikke.

ØVELSE 6.2
I KONTAKT MED DIN DRIVKRAFT I

Når du er opmærksom og fokuseret, kan du mærke energien
inde i din krop.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Giv dig selv lov til at være til stede her og nu.
4. Træk vejret naturligt (din mave hæver sig ved indånding
gennem næsen og din brystkasse hæver sig ved udånding
gennem næsen).
5. Flyt din opmærksomhed og dit fokus ind i din krop og
mærk, hvordan energien føles.
6. Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte og mærk,
hvordan energien føles.
7. Flyt din opmærksomhed og dit fokus rundt i din krop og
mærk hvordan energien føles forskellige steder i din krop.
8. Notér dine observationer.
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Menneskets energisystem er et
netværk af energier, der
fungerer som bindeled mellem
krop og sind.
Det er et udtryk for menneskets
fysiske, mentale og følelsesmæssige velbefindende.
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ØVELSE 6.3
I KONTAKT MED DIN DRIVKRAFT II

Når du er opmærksom og fokuseret, kan du mærke energien
uden på din krop.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Find arbejdshæfte og skriveredskab.
Sæt dig behageligt på en stol og ret ryggen. Luk øjnene.
Giv dig selv lov til at være til stede her og nu.
Træk vejret naturligt (din mave hæver sig ved indånding
gennem næsen og din brystkasse hæver sig ved udånding
gennem næsen).
Flyt din opmærksomhed og dit fokus på dine håndflader.
Mærk energien i dine håndflader som varme, kulde, tyngde,
kriblen 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 rolig frem og
tilbage mod hinanden.
Mærk energien mellem dine håndflader som en kriblen eller
lignende.
Hold dine hænder op foran dit ansigt.
Åbn dine øjne på klem og se ud på dine håndflader med et
defokuseret og tomt blik og se energien strømme fra dine
håndflader.
Notér dine observationer.
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6.3.1

Energiformer

Den menneskelige drivkraft – livsenergien – kan opdeles i energiformerne: Fysisk energi, mental energi, følelsesmæssig energi og
visionær energi, se figur 6.8. De fire energiformer er ikke isolerede,
men påvirker hinanden gensidigt. Hvis energiniveauet er lavt det ene
sted, påvirker det de andre energiformer negativt. Og omvendt, hvis
energiniveauet er højt det ene sted, påvirker det de andre energiformer positivt.

FYSISK ENERGI
Søvn
Sund kost
Motion

MENTAL ENERGI
Nærvær
Fokus
Opmærksomhed

FØLELSESMÆSSIG
ENERGI
Selvværd
Optimisme
Indre balance

VISIONÆR ENERGI
Vision
Værdier
Retning

Figur 6.8 – Menneskets energiformer og drivkraft
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Fysisk energi
Den fysiske energi er den vigtigste energiform og drivkraft. Søvn,
pauser, sund kost og regelmæssig motion er forudsætningen for, at
der kan skabes energi, og at energien kan fastholdes. Et højt fysisk
energiniveau, der holder hele dagen, kan etableres ved tilstrækkelig
søvn, sund kost og fysisk aktivitet. Samtidig er det vigtigt at holde
pauser i løbet af dagen for at kroppen kan regenerere.
Mental energi
Mental kapacitet er det, der kræves for at kunne organisere livet og
have opmærksomhed og fokus på lige netop det, der er vigtigst
her og nu. Det skaber tilstedeværelse og nærvær. Det er vigtigt at
vælge de ting til, der er de rigtige for bedst muligt at anvende de
ressourcer, der er til rådighed på en måde, så de kan supportere et liv
i balance. Alt det der forstyrrer og man lader sig forstyrre af, påvirker
fokus, energien og skaber fravær.
Følelsesmæssig energi
Følelsesmæssig energi kan enten være positiv eller negativ, betinget
af selvværd og selvkontrol. Energien er forbundet med den måde
man er overfor sig selv og det, man gør for sig selv for at skabe en
følelsesmæssig balance. Den følelsesmæssige energi bliver fyldt op,
når man giver afkald på eller laver om på mønstre, der er drænende,
og når man rækker en hjælpende hånd ud til sig selv i form af værdsættelse og kærlighed.
Visionær energi
Visionær energi er meningsenergien og handler dybest set om at
finde mening med livet og finde de inderste værdier og definere en
klar og tydelig retning. Energien frigøres, når man stopper med at
leve alle andres liv – for i stedet at leve sit eget liv. Når vi gør det,
vi brænder for, skabes glæde og lyst, som igen skaber motivation,
engagement, energi og fremdrift.
Drivkraften er menneskets energi. For at være i balance og være
handlekraftig, gælder det om at have mest mulig energi. Hvis der
ikke er tilstrækkelig energi, opstår der en ubalance. Den manglende
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balance sætter sit aftryk i form af mangelfuldt lederskab og dermed
manglende resultater. Når de 4 energiformer arbejder sammen, er
det muligt at håndtere stress, overblikket forbedres og styrken, beslutningskompetencen og handlekraften optimeres.

6.3.2

Balance

For at nå alt det, vi som moderne mennesker gerne vil, kræver det
masser af energi. Når vi ikke passer på os selv, bruger vi ofte som
undskyldning, at vi har for travlt. Travlheden betyder ubalance, og at
vi sover for lidt, glemmer at holde pause, spiser usundt, motionerer
for lidt og glemmer at mærke efter, hvordan vi har det, og hvad vi
har behov for. Når man derimod har balance i livet og fornemmelsen
af, at de ting der gøres virkelig opfylder behovene, skabes der energi,
glæde og trivsel.
I dagligdagen kan der være et stort og vedholdende pres, og det
kræver derfor en udviklet mental robusthed og lederskab for at kunne agere og bevare overblikket. For at kunne opretholde balancen er
det nødvendigt at have fokus på og skabe balance i alle 4 energiformer, se figur 6.9. Balance i de enkelte energiformer skaber en overordnet balance.

FYSISK ENERGI

MENTAL ENERGI

FØLELSESMÆSSIG
ENERGI

VISIONÆR ENERGI

Figur 6.9 – Balance i energien
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Det er individuelt for mennesker, hvad der skal til for at skabe energi,
og hvad der er rigtigt for én person er ikke nødvendigvis rigtigt for
en anden person og omvendt. For at finde ud af, hvad der er rigtigt,
må vi bevæge os fra den ydre og til den indre verden, således at hjerne og hjerte, rationale og intuition bliver koblet.
Det handler om individuelt at finde og gøre de ting, der skaber følelsen af at være tilfreds og glad. Jo større bevidsthed der er om lyst
og behov, jo nemmere er det at genere energi. Det rigtige må vælges
til, og man må stå fast ved beslutningerne og turde føre dem ud i
livet. Maksimal energi er et udtryk for at passe på sig selv. De fleste
mennesker gemmer på skjulte energireserver, der kan mobiliseres
gennem målrettet arbejde med de 4 energiformer.
Livsenergien er essentiel for alt, hvad vi foretager os. Når vi har mere
energi, begår vi færre fejl, er mere idérige, lettere omgængelige og
glade. Nøglen til et lykkeligt liv med kreativitet, en nærværende dagligdag og generel glæde og trivsel er evnen til at forvalte livsenergien
på en sådan måde, at der hele tiden er balance i krop og sind.

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

75

ØVELSE 6.4
DIT PERSONLIGE LIVSENERGIREGNSKAB I

At forvalte sit personlige livsenergiregnskab har at gøre med:
›› At blive opmærksom på dine energiformer.
›› At passe på og værne om dig selv.
›› At lære at trykke på dine rigtige knapper.
Som med de fleste ting her i livet, må du tage udgangspunkt i
dig selv og dine egne værdier og adfærd.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Giv dig selv lov til at være til stede her og nu.
4. Træk vejret naturligt (din mave hæver sig ved indånding
gennem næsen og din brystkasse hæver sig ved udånding
gennem næsen) og skab ro i krop og sind.
5. Fokusér på konkrete aktiviteter/relationer i dit privatliv,
hvor du, inden for de 4 livsenergiformer (fysisk energi,
mental energi, følelsesmæssig energi og visionær energi),
bliver drænet for energi.
6. Beskriv for de 4 livsenergiformer hvad, hvordan og hvor du
bliver drænet for energi i dit privatliv.
7. Vurdér om der er en sammenhæng mellem de 4
livsenergiformer i, hvad, hvordan og hvor du bliver
drænet for energi i dit privatliv?
8. Notér informationen ned.
9. Fokusér på konkrete aktiviteter/relationer i dit arbejdsliv,
hvor du, inden for de 4 livsenergiformer (fysisk energi,
mental energi, følelsesmæssig energi og visionær energi),
bliver drænet for energi.
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10. Beskriv for de 4 livsenergiformer hvad, hvordan og hvor
du bliver drænet for energi i dit arbejdsliv.
11. Vurdér om der er en sammenhæng mellem de 4 livsenergiformer i, hvad, hvordan og hvor du bliver drænet for
energi i dit arbejdsliv?
12. Notér informationen ned.
Den mistede energi kan f.eks. vise sig som nedtrykhed, og at du
er opgivende.

Den store barriere i hverdagen kan være at fornemme et energimæssigt underskud, fordi man ønsker at kontrollere. Derfor er det vigtig
at holde småpauser i løbet af dagen for at fornemme, hvordan man
har det og for at få lidt ekstra energi. Det skaber samtidig en mulighed for, at man beslutter sig for at gøre noget, hvis eller før energiunderskuddet bliver for stort.

For at leve et liv i balance skal kontrol og frygt slippes.
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ØVELSE 6.5
DIT PERSONLIGE LIVSENERGIREGNSKAB II

Gør det samme som i foregående øvelse, men blot med omvendt
fortegn.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

Find arbejdshæfte og skriveredskab.
Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Giv dig selv lov til at være til stede her og nu.
Træk vejret naturligt (din mave hæver sig ved indånding
gennem næsen og din brystkasse hæver sig ved udånding
gennem næsen) og skab ro i krop og sind.
Fokusér på konkrete aktiviteter/relationer i dit privatliv,
hvor du, inden for de 4 livsenergiformer (fysisk energi,
mental energi, følelsesmæssig energi og visionær energi),
bliver fyldt med energi.
Beskriv for de 4 livsenergiformer hvad, hvordan og hvor du
bliver fyldt med energi i dit privatliv.
Vurdér om der er en sammenhæng mellem de 4 livsenergiformer i hvad, hvordan og hvor du bliver fyldt med energi i
dit privatliv.
Notér informationen ned.
Fokusér på konkrete aktiviteter/relationer i dit arbejdsliv,
hvor du, inden for de 4 livsenergiformer (fysisk energi,
mental energi, følelsesmæssig energi og visionær energi),
bliver fyldt med energi.
Beskriv for de 4 livsenergiformer hvad, hvordan og hvor du
bliver fyldt med energi i dit arbejdsliv.
Vurdér om der er en sammenhæng mellem de 4 livsenergiformer i hvad, hvordan og hvor du bliver fyldt med energi i
dit arbejdsliv.
Notér informationen ned.

Den ekstra energi kan f.eks. vise sig som godt humør, og at du
har gå-på-mod.
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Livet er som
at køre på cykel
– for at holde
balancen skal
du holde den i
gang
– Einstein

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

79

INNOVATION

KO IN
MM TU
UN I

KO
M IN
T
M
UN U
I

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

FORANDRING

KO IN
M
M TUI
UN
I

N
IV IO
IT AT
K

INTUITIVT
LEDERSKAB

N
V IO
TI AT
K

FORANKRING

VISION

N
IV IO
IT AT
K

KO IN
MM TU
UN
I

N
IO
V
TI AT
IK

80

7

INTUITIV KOMMUNIKATION

Intuitiv kommunikation er en informationsudveksling mellem det bevidste og det ubevidste, mellem hjerne og hjerte. For at kunne skabe
kontakt til det ubevidste, hvorfra intuitionen udspringer, og udvikle
intuitionen, er det nødvendigt at skabe indre ro og rette opmærksomhed og fokus indad.
Når opmærksomhed og fokus flyttes fra den ydre verden og ind i
den indre verden – ind i sindets dybder – opleves ro og nærvær i
nuet. Når der er opmærksomhed i sindets dybder, og der lyttes, øges
bevidstheden og indsigten. Den nye og rene indsigt og viden, der
kommunikeres fra sindets dybder, skal efterfølgende anvendes i praksis for at man kan gøre sig sine erfaringer og skabe intuitiv læring. Se
figur 7.1.

INTUITIV ERFARING
Anvendelse
Læring

INTUITIV UNDERSØGELSE
Indsigt
Viden

INTUITIV FORSTÅELSE
Opmærksomhed/fokus
Lytning

Figur 7.1 – Intuitiv kommunikation
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ØVELSE 7.1
AT KOMME I DYBERE KONTAKT MED INTUITIONEN

Du kan stille spørgsmål direkte til din intuition, hvis du står
overfor en udfordring. Den mest enkle metode er at fokusere og
hvile opmærksomheden i hjertet og stille spørgsmålet der, så du
undgår at svaret kommer fra dit vanemæssige tankesæt.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Formulér et spørgsmål. Spørgsmålet skal kunne besvares
med et ja eller et nej.
4. Skab ro i krop og sind med din naturlige vejrtrækning.
5. Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte.
6. Spørg din intuition direkte, om du er klar til udfordringen?
Mærk og lyt til hvordan det vil være at sige ja til
udfordringen.
7. Mærk og lyt til hvordan det vil være at sige nej til
udfordringen.
8. Notér dine observationer og refleksioner.
9. Lyt til og stol på hvad din intuition fortæller dig og handl
på baggrund af din intuition.
Hvis du undervejs bliver i tvivl om, hvorvidt det er din intuition,
der taler, kan du flytte din opmærksomhed og dit fokus tilbage til
dit hjerte.
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7.1

BEVIDSTHED

Bevidsthed er dét, der gør det muligt for mennesker at observere og
opleve den verden og virkelighed, vi lever i. Kontakten mellem hjertet, hjernen og virkelighed skabes af sanserne. Hjernen får information fra sanserne, og informationen opstår, når sanserne bliver påvirket
fysisk eller kemisk. Det er med vores 5 fysiske sanser (syn, lyd, smag,
lugt og berøring) og intuitionen, at vi møder verden og virkeligheden.

ØVELSE 7.2
AT VÆRE BEVIDST I NUET

Når du er bevidst i nuet, bruger du alle dine sanser og dine bevidste ressourcer på at opleve virkeligheden.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen. Luk
øjnene.
3. Bevæg højre tommelfinger, pegefinger og langemand blidt
og langsomt mod hinanden. Læg mærke til hvordan det
føles, når fingrene rører hinanden.
4. 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.
5. 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.
6. Fasthold bevægelsen samt opmærksomhed og fokus på
fingrene, på storetåen og på åndedrættet.
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7. Læg mærke til, hvor få tanker der er i dit hoved.
8. Hver gang du flytter fokus eller du begynder at tænke,
kan du bringe fokus tilbage til fingrene, tæerne og åndedrættet.
9. Notér dine observationer og refleksioner.
Når du bevidst fokuserer på 3 områder af kroppen samtidigt,
bruger du 3 forskellige centre af hjernen. Det gør det vanskeligt at tænke andre tanker samtidigt. Du slipper tankerne og
bruger udelukkende dine sanser, så du fuldt ud er til stede. Jo
flere gange du træner øvelsen, jo bedre bliver du til at styre din
opmærksomhed og dit fokus, så du kan flytte din bevidsthed,
som du ønsker.

Et menneske er bevidst om sig selv og sin omverden, og det er i
stand til at reflektere over begivenheder. Menneskets bevidsthed er
et bevidsthedsudtryk på et bestemt udviklingsniveau og et udtryk
for et komplekst samspil mellem forskellige dele af hjernen.
Bevidsthed skabes ikke i hjernen, men i en dybere eller højere instans
i mennesket: I hjertet. Når mennesket fungerer i et fysisk legeme – en
krop – anvendes hjernen som modtager af bevidsthedsimpulser fra
livsenergien. Når impulserne via hjertet modtages af hjernen, fortolker mennesket dem som tanker og følelser. Bevidsthed er hovedets
og rationalets operativsystem, mens opmærksomhed og fokus er
den sansende krops og hjertets operativsystem.
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7.1.1

Bevidsthedsniveau

Bevidsthed er i evolutionær forstand et redskab, der er med til at
give mennesket et bedre og mere nuanceret billede af virkeligheden og verdenen, vi lever i, efterhånden som bevidsthedsniveauet
udvikles og ændres. Bevidsthed giver mennesket evnen til at se på
sig selv, se indad, og se hvordan omverdenen reagerer i bestemte
situationer.
Vi modtager mange sanseindtryk, men som menneske er vi kun
bevidst om det, vores hjerne retter opmærksomheden på. Hvis man
sidder i en sofa og læser en bog, er det kun bogen, man er bevidst
om. Det er som om, at det er det eneste, der eksisterer. Det er virkeligheden. Men sådan er virkeligheden ikke. Kigger man op og ud af
vinduet, ser man, at reolen står ved væggen, som den plejer. Men så
snart man vender tilbage til bogen, forsvinder reolen igen fra bevidstheden.
Det vil sige, at vi kun opdager den del af virkeligheden, som vores
hjerne retter sin opmærksomhed imod. Resten eksisterer ikke. Det vi
fokuserer på og bliver bevidste om, bliver en del af vores virkelighed.
Hvis der er noget, der påvirker os følelsesmæssigt, kan vi også blive
opmærksomme på det. Det kan for eksempel være noget, vi er bange for, en karakteristisk lugt eller en speciel lyd. Bevidsthed er altså
evnen til at skabe en oplevelse af at være i en given virkelighed.

7.1.2

Ændring af bevidsthedsniveau

De forskellige hjernebølge-frekvenser er et udtryk for forskellige
bevidsthedstilstande eller -niveauer. De laveste bevidsthedsniveauer
(som er ubevidste) reflekteres af delta og thetabølger, mens de højere (bevidste) niveauer er reflekteret af alfa-, beta- og gammabølger.
Gammabølgerne repræsenterer således det højeste og på nuværende tidspunkt kendte bevidsthedsniveau.
Når opmærksomheden og bevidstheden er rettet mod den indre
verden svinger hjernebølgerne langsomt (delta, theta- og delvis
alfabølger). Når opmærksomheden derimod er rettet mod den ydre
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verden svinger hjernen på hurtigere frekvenser (beta og gamma).
Alfabølgerne har en frekvens, der ligger og balancerer mellem hjernens hurtige og langsomme bølger, og er porten mellem den indre
og den ydre verden. Det vil sige overgangen mellem det bevidste og
ubevidste.

Opmærksomhed og fokus
åbner porten mellem den indre
og den ydre verden.
Alfatilstanden er en tilstand af både fysisk og mentalt afspændthed,
der signalerer kontakt til krop og følelser. I alfatilstanden er der en
mental åbenhed, og der er klarhed, nærvær og balance. I alfatilstanden gives der bevidst slip på de indre spændinger, hvorved blokeringer løsnes. Energien strømmer derhen, hvor opmærksomheden er,
og processen ledsages af øget alfaaktivitet.
Hvis kroppen er i en stresstilstand, vil man ikke kunne mærke sig selv.
Den manglende kontakt til krop og følelser er et udtryk for ingen
eller en lav alfaaktivitet. Efter en følelsesforløsning vil der ske en øgning i alfaaktiviteten.
Når alfabølger trænes, stimuleres energiens frie gennemløb, hvilket
blandt andet giver en bedre blodforsyning til hjernen. En hyppigt
praktisering af denne tilstand kan føre til en forbedret mental afspænding og også til større kreativitet. Dette skyldes, at alfatræning
er en bevidst og systematisk fokusering af den mentale energi. Det
er en opladning af hjernen med energi, som efterfølgende kan anvendes til både intellektuelle og kreative aktiviteter. Den største effekt
fås med lukkede øjne og reduceres kraftigt med øjnene åbne.
I gammatilstanden skærpes fokus, koncentration og oveblikket, og
den mentale klarhed stiger. Samtidig styrkes tilgangen til intuitionen.
Gammatilstanden kan som alfatilstanden trænes, dog skal det foregå
med åbne øjne for at få den største effekt.
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ØVELSE 7.3
I KONTAKT MED DIT ALFA BEVIDSTHEDSNIVEAU

Ved at træne alfabølger kan du gå ind i en tilstand af ren væren i
nuet med mental afspænding og større kropsbevidsthed.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Skab ro i krop og sind med din naturlige vejrtrækning.
4. Vend din opmærksomhed og dit fokus indad, og ignorér
alle ydre stimuli.
5. Slip dine tanker.
6. Slap af i hele din krop og giv slip på alle spændinger fra
toppen af dit hoved, ned gennem din krop til dine fødder.
7. Mærk din krop fra toppen af hovedet, ned gennem din krop
til din fødder.
8. Notér dine observationer og refleksioner.
9. Hvordan kan du gradvis styrke forbindelse til dit alfa
bevidsthedsniveau?
Fasthold øvelsen i ca. 10 min. Efterhånden som du har prøvet
øvelsen flere gange, kan du øge tiden.
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ØVELSE 7.4
I KONTAKT MED DIT GAMMA BEVIDSTHEDSNIVEAU

Ved at træne gammabølger kan du skærpe dit fokus og din koncentration og få større overblik og mental klarhed.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Hold øjnene åbne.
3. Skab ro i krop og sind med din naturlig vejrtrækning. Fasthold åbne øjne.
4. Vend din opmærksomhed mod et punkt foran dig på væggen.
5. Slap af i hele din krop.
6. Slip dine tanker.
7. Fokusér intenst på punktet foran dig i ca. 2 minutter (Mærket bliver udvisket, når du automatisk begynder at defokusere).
8. Fokusér efterfølgende intenst på et punkt mellem dine
øjenbryn.
9. Forestil dig, at der bag punktet er et rum, der kan udvide
sig mere og mere.
10. Fokusér din opmærksomhed dybere og dybere ind i dette
rum.
11. Notér dine observationer og refleksioner.
12. Hvordan kan du gradvis styrke forbindelse til dit gamma
bevidsthedsniveau?
Fasthold øvelsen i ca. 10 min. Efterhånden som du har prøvet
øvelsen flere gange, kan du øge tiden.
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7.2

FORESTILLINGSEVNE

Forestillingsevne er evnen til at skabe tankebilleder gennem en kombination af fantasi (følelse) og mental (tankemæssig) kreativitet og
klarhed. Det vil sige, at det er evnen eller kraften til at skabe mentale
billeder med det indre øje eller indre blik, og uafhængig af de 5 fysiske sanser (syn, lyd, smag, lugt og berøring).
Det er forestillingsevnen og tankeprocessen, der gør det muligt at
skabe delvise eller komplette scener og tankeformer i tankesindet.
Først skabes tankeformen. Derefter aktiveres ønsket om at virkeliggøre det, der forestilles. Ved at handle ”som om”, er det muligt
bevidst at aktivere den skabende forestillingsevne.
Der er en særlig forbindelse mellem intuitionen og forestillingsevnen.
Intuitionen viser sig ofte i form af billeder, og derfor er forestillingsevnen et væsentligt værktøj til intuitiv kommunikation og til at blive
fortrolig med sin intuition.
Alle mennesker anvender hver dag forestillingsevnen. Mange gør
det dog ubevidst. At arbejde bevidst med sin forestillingsevne er en
meget effektiv metode til at øge opmærksomheden og fokus for
herigennem at udforske det ubevidste og de ubevidste processer.
Træning af forestillingsevnen gør det muligt at undersøge det ubevidste sind, samtidig med at de rationelle evner anvendes. Det gør
det muligt at skifte frem og tilbage mellem den direkte oplevelse af
den indre verden inklusiv dens følelsesmæssige dele, og en mere rationel og analytisk tilgang, hvor der arbejdes direkte med forestillingen
og meningen med billederne og følelserne.
Forestillingsevnen kan således skabe en bro mellem det bevidste og
det ubevidste, mellem de rationelle og de følelsesmæssige sider af
menneskets personlighed og mellem hjerne og hjerte.
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Hvis man anstrenger sig for meget eller forsøger at få noget til at
ske, blokerer man for at modtage et resultat i form af billeder spontant. Det handler derimod om at slappe af og have tillid til processen.
Tænk på at det ubevidste er et stort lager af billeder, som altid er
tilgængeligt, hvis man er tilstrækkelig afslappet og dermed åben for
at modtage.
De to vigtigste aspekter i forestillingsevnen er form og farve. Nogle
mennesker har gode evner til at visualisere former, mens andre bedre
kan visualisere farver. Former er i større grad forbundet med tankesindet, mens farver er forbundet med følelserne. Det er vigtigt, at
forestillingsevnen kan mestre både form og farve. Som det er med
udviklingen af enhver evne eller kompetence, kræver det øvelse og
en vilje og tålmodighed i læringsprocessen.
Den bevidste udvikling af forestillingsevnen er én af intuitionens
og kreativitetens vigtigste egenskaber, og det er vejen til en større
klarhed og en ændring af bevidsthedsniveau. Det er en proces, hvor
tanker, følelser, forestillingsevne og vilje kombineres for at styrke
menneskets bevidsthed.
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ØVELSE 7.5
I KONTAKT MED DIN INDRE VIRKELIGHED

Ved at bruge din forestillingsevne, kan du komme i kontakt med
din indre virkelighed.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Træk vejret naturligt og fokusér på dit åndedræt, din indånding og din udånding. Tag 5 dybe vejrtrækninger (indåndinger og udåndinger).
4. Forestil dig et sted eller en person, der har eller har haft
stor og positiv betydning for dig.
5. Mærk hvilke følelser, der er forbundet med stedet eller
personen og mærk hvilken ændring følelserne skaber i din
krop og dit sind.
6. Notér dine observationer og refleksioner.
Når du forsøger at se stedet eller personen med dit indre øje, vil
du se det som et billede, fornemme glæden og tilfredsheden på
stedet eller i forhold til personen. Måske vil du høre lyde, dufte
stedet eller høre personens stemme. Måske vil du se stedet eller
personen i form af symboler, der minder dig om stedet eller
personen.
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ØVELSE 7.6
DIN INDRE VIRKELIGHED TAGER FORM

Forestillingsevnen kan være både statisk og dynamisk.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Træk vejret naturligt og fokusér på dit åndedræt, din indånding og din udånding. Tag 5 dybe vejrtrækninger (indåndinger og udåndinger).
4. Forestil dig en sol (statisk).
5. Forestil dig solen og solens stråler (statisk).
6. Forestil dig solen, der stiger op i horisonten (dynamisk).
7. Forestil dig, hvordan den stiger højere og højere op og
kommer mere og mere til syne (dynamisk).
8. Mærk solens varme.
9. Se på solen med beundring og mærk den positive følelse
og varme, solen skaber i din krop og i dit sind.
10. Notér dine observationer og refleksioner.
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Forestillingsevnen lader
menneskets indre virkelighed
tage form.
Når tanker aktivt styres, og de indre billeder gøres levende, bevæges
de i den ønskede retning. Forestillingsevne er således et effektivt
værktøj i dagligdagen, fordi sindet stort set ikke skelner mellem det
der forestilles, og det der virkelig opleves. På den måde er det muligt
både at erfare og lære ved brug af forestillingsevnen.
Det er muligt at forestille sig selv i en ønsket situation. Herefter
kan den indre ordre efterfølgende blive udført fysisk. På den måde
kan tanker og indre billeder være med til at påvirke og ændre livet.
Påvirkningen og ændringen kan være positiv såvel som negativ
afhængig af tankebillederne. Jo oftere forestillingsevnen anvendes, jo
stærkere virker den, fordi øvelse er med til at styrke opmærksomhed
og fokus.
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ØVELSE 7.7
”SOM OM”-TEKNIKKEN

Med ”Som om”-teknikken bruger du din forestillingsevne og lader
som om, du gør det i virkeligheden.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Forestil dig nu den situation eller opgave, som udfordrer
dig og som du gerne vil have hjælp til at løse.
4. Træk vejret naturligt og fokusér på dit åndedræt, din indånding og din udånding. Tag 5 dybe vejrtrækninger (indåndinger og udåndinger).
5. Tæl nu til 10 inde i dig selv. Slap mere og mere af for hvert
tal du tæller.
6. Tænk på situationen, som udfordrer dig.
7. Forestil dig hvordan det er at gennemføre situationen
eller opgaven på den bedst tænkelige måde. Du må gerne
forestille dig situationen flere gange og lave forbedringer
undervejs. Gå videre til næste punkt, når du er tilfreds.
8. Gennemfør situationen 3 gange.
9. Vend din opmærksomhed fra det indre til det ydre.
10. Notér dine observationer og refleksioner.
11. Hvornår kan du bruge ”Som om”-teknikken i din dagligdag
og i dit arbejdsliv?
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Forestillingsevnen er et meget stærkt supplement til rationalet, fordi
den medtager langt flere informationer end de ord, som almindelige
tanker består af. Forestillingsevnen giver også muligheden for at fornemme følelsesmæssige reaktioner meget bedre. Forestillingsevnen
hjælper til at se de mulige udfald og resultater, det rationelt ikke vil
være muligt at komme frem til.
Forestillingsevnen er et redskab til at forstå intuitionen og samtidig
kan den for eksempel anvendes som forberedelse til en vanskelig
samtale eller et møde. Forestillingsevnen gør, at det også er muligt
undervejs at blive afklaret med egne følelser, og også hvorledes
andre vil reagere. Det betyder, at der er mulighed for at forberede sig
og arbejde med sig selv på en helt andet måde. Forestillingsevnen
kan være med til at formindske eller fjerne frygt og muliggøre større
klarhed i forbindelse med beslutninger og handlinger.

7.3

INTUITIV SPARRING

Intuitionen gør os i stand til at finde de rigtige svar i os selv. Inderst
inde ved vi godt, hvad der er rigtigt, men vi er blevet opdraget til at
gøre, hvad andre forventer, eller hvad vi tror, andre forventer. Vi er
blevet opdraget til at følge andre og glemmer den selvstændige mening og holdning til, hvem vi er. Vi forsøger at ligne andre for ikke at
skille os ud, og det er med til at skabe frygt. Når vi mærker frygten,
forsøger vi at kontrollere, hvilket bremser intuitionen.
Intuitionen taler gennem forestillingsevnen som indre billeder, eller
følelser, som fornemmelser i kroppen eller som en indre stemme. Det
er vigtigt at lære at tage fat i de intuitive og rene tanker lige med det
samme og uden at lade følelser og logisk tænkning have en indvirkning. Hold fast i den første tanke for det viser sig oftest at være det
rigtige og den tanke, der skal vælges og handles på.
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Det kræver at man mestrer kunsten ikke at kontrollere og ikke at
have kontrollen med, hvad der skal ske, når man lytter til sin intuition.
Og det er vanskeligt for de fleste. Vi klynger os til det kendte og til
kontrollen. Det er med intuitionen, kontrollen kan slippes, og autenticitet automatisk bliver et fundament i lederskabet.
Intuitionen er en rigtig god sparringspartner. Man kan stille spørgsmål til den og få nogle meget præcise svar. Svar hvor man tænker:
”Det vidste jeg jo godt” – og måske følger tvivlen med og spørger:
”Kan det så være rigtigt?” Ja, hvis svaret kommer fra et indre sted i
dig, så er det rigtigt nu.

ØVELSE 7.8
I KONTAKT MED DIN SPARRINGSPARTNER

Intuitionen er ikke et spørgsmål om teknik. Det handler om at
slippe kontrollen og være åben og modtagelig.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
3. Vælg en problemstilling, du står overfor og formulér et
spørgsmål, du gerne vil have hjælp til eller have svar på.
Formulér spørgsmålet så klart og åbent som muligt.
4. Analysér situationen rationelt og overvej, hvad der taler for
eller imod de forskellige løsningsmodeller, du har til problemstillingen. Notér det hele ned.
5. Slip problemstillingen og dine rationelle løsningsmodeller
og giv dig selv lov til at være til stede her og nu.
6. Træk vejret naturligt og fokusér på dit åndedræt, din indånding og din udånding.
7. Lad din krop og dit sind falde til ro i ca. 5 -10 min. Du åbner
nu op for dybere og mere intuitive bevidsthedsniveauer.
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8. Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte og
formulér dit spørgsmål indvendigt for dig selv. Lyt til det
intuitive svar, du får.
9. Hvis du står over for to forskellige valgmuligheder, formulerer du først den ene mulighed og fornemmer i kroppen,
hvordan det føles. Fornemmer du glæde og noget, der
åbner sig, eller føler du ubehag og noget, der lukker. Lyt
til hvad din intuition fortæller dig. Herefter håndterer du
den anden mulighed på tilsvarende vis og fornemmer
igen i kroppen, hvordan det føles, og lytter til hvad din
intuition fortæller dig.
10. Notér dine observationer og refleksioner.
Den intuitive indsigt kan fremkomme som et pludseligt glimt,
efter man på mere rationel vis har forsøgt at arbejde med og
løse en udfordring. Andre gange er intuitionen primær og bekræftes først senere af den rationelle tænkning og erfaringen.

Træning i at lytte til og bruge intuitionen som medspiller er en investering i sig selv og i sin livskvalitet. Når man først har redskaberne til
at stille spørgsmål og lytte til den indre stemme, handler det om at
give sig selv tid og rum til at lytte efter svarene. Med tiden kommer
de lettere og uden et større forarbejde.
Når man søger intuitiv indsigt, kan det være en hjælp at gøre det
til et samspil mellem det at modtage og det at nedskrive. Søg dybt
indad, luk øjnene, se et symbol eller opfat noget, og åbn derpå øjnene og skriv eller tegn. Luk derefter øjnene igen og søg yderligere
information. Svarene nedskrives uden at dømme eller vurdere om
intuitionen er sand.
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ØVELSE 7.9
INTUITIONEN SOM DIN SPARRINGSPARTNER

Du kan bruge din intuition som en direkte sparringspartner, når
du har brug for svar. Og også svar på et konkret spørgsmål som
for eksempel følgende spørgsmål.
›› Kan jeg stole på min samarbejdspartner?
›› Hvor langt kan jeg gå i denne situation?
›› Kan der være andre måder at løse denne opgave på?
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Træk vejret naturligt og fokusér på dit åndedræt, din indånding og din udånding. Tag 5 dybe vejrtrækninger (indåndinger og udåndinger).
4. Vend din opmærksomhed og dit fokus indad.
5. Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte og stil dit
spørgsmål direkte til din intuition gennem dit hjerte.
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 svar på dit spørgsmål.
10. Notér dine observationer og refleksioner
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Jeg tænker
aldrig på
fremtiden,
den skal nok
komme
– Einstein

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

99

INNOVATION

KO IN
MM TU
UN I

KO
M IN
T
M
UN U
I

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

FORANDRING

KO IN
M
M TUI
UN
I

N
IV IO
IT AT
K

INTUITIVT
LEDERSKAB

N
V IO
TI AT
K

FORANKRING

VISION

N
V IO
TI AT
K

KO IN
MM TU
UN I
I

N
IO
V
TI AT
IK

100

8

VISION

Vision er en fremtidig ønskværdig tilstand. En tilstand som mange
mennesker i dag har vanskeligt ved at forholde sig til, fordi det kræver, at man ser en mening med livet, og at man kender sine værdier
og retningen i livet.
En vision er noget, vi ser for os i form af en forestilling om fremtiden.
Det betyder, at jo bedre vi er til at bruge vores forestillingsevne, jo
tydeligere bliver vores vision, og jo tydeligere den er, jo mere realistisk er det at nå målet. Dette skyldes, at dét vi fokuserer på, bliver vi
bevidste om, og uafhængig af, om det er ved hjælp af vores forestillingsevne eller i virkeligheden. Og dét vi bliver bevidste om, bliver en
del af vores virkelighed.

ME
N

nå

G
IN
være

MÅL –

– at

at
op

For at en vision skal vise den rigtige retning i livet, skal den give livet
mening, der skal være et mål, og processen mod målet skal være
medvirkende til at skabe menneskelig vækst, se figur 8.1.

VISION

VÆ
K

ST – at g ør

e

Figur 8.1 – Mening, vækst og mål
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ØVELSE 8.1
AT FINDE MENING MED LIVET

Det er vigtigt, at du kan se meningen med dit liv.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Træk vejret naturligt og fokuser på dit åndedræt, din indånding og din udånding. Tag 5 dybe vejrtrækninger (indåndinger og udåndinger).
4. Vend din opmærksomhed og dit fokus indad.
5. Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte.
6. Stil spørgsmål I direkte til dit hjerte: Hvad er vigtigt for mig
at gøre i mit liv? Og hvorfor?
7. Notér svaret på spørgsmål I.
8. Stil spørgsmål II direkte til dit hjerte: Hvad er vigtigt for mig
at opnå i mit liv? Og hvorfor?
9. Notér svaret på spørgsmål II.
10. Stil spørgsmål III direkte til dit hjerte: Hvad er meningsfuldt
for mig i mit liv? Og hvorfor?
11. Notér svaret på spørgsmål III.
12. Reflektér over hvad svarene betyder for dig.
13. Hvis svarene giver anledning til noget, du skal ændre i dit
liv, så lav en aftale med dig selv om, hvornår ændringer skal
ske.
14. Notér dine observationer og refleksioner.
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8.1

MENING

Som menneske har vi behov for, at vores liv giver mening, og vi søger
efter det meningsfulde liv. Når det lykkes os at nå et mål og skabe
et resultat, oplever vi, at vi selv og vores liv har større betydning og
værdi. Denne søgen fører til større personlig vækst, gennem de udfordringer, vi bliver stillet overfor i livet.
Vi stræber derfor efter at opnå højere og mere vigtige mål for dermed at forbedre vores evner og viden. Denne søgen efter personlig
mening og mål får os til at udvikle os som mennesker og opbygge
en stadig mere velintegreret og kreativ personlighed, som er bedre
i og for verden. Dette bevirker, at følelsen af mening med livet også
vokser.
På hvert trin i udviklingen og forandringer får erfaringen og ny viden
os til at afklare og uddybe vores værdier. Til sidst vil det give anledning til spørgsmålene:
››
››
››
››

Hvad er meningen med livet?
Kan livet leves i balance?
Hvad er tid, rum og bevidsthed?
Udvikler livet sig i en positiv retning?

Vi kan enten forholde os til disse spørgsmål på en intellektuel måde,
eller vi kan åbne os for en direkte oplevelse, et højere bevidsthedsniveau, som vi håber vil afsløre meningen og formålet. Denne søgen vil
føre os til lykke, intuitiv vækst og forøge den intuitive intelligens.

8.1.1

Lykke

Lykke er en individuel tilstand af velvære, hvor vi kan mærke livs–
energien og kærligheden. Det er en tilfredsstillelse, der kommer
indefra, hvor vi har en dybere forståelse for meningen med livet. Her
spiller signalstoffet dopamin en afgørende rolle, fordi det regulerer
menneskets lykkefølelse. Jo mere dopamin, vi er i stand til at udløse,
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jo kraftigere signaler sendes til hjernen og jo større glædesrus og
lykkefølelse, føler vi.

Små mængder dopamin giver
dig velbehag.
Store mængder dopamin giver dig
glæde.
Rigtig store mængder dopamin
giver dig lykke.
Dopamin er ét af de mere end 50 signalstoffer, der sørger for, at
kroppens nerveceller kan tale sammen. De er ikke forbundet, men
kommunikerer via signalstofferne. Dopamin virker i det system, der
kaldes belønningssystemet, og vores hjerne belønner os med velbehag, glæde og lykke, når vi gør noget, der fremmer vores evolution
og vores overlevelse.
Dopamin gør os opstemte, lykkelige og glade på en sådan måde,
at vi bliver afhængige. Vores hjerne ønsker, at dopamin-udløseren
løbende aktiveres.
Frontallapperne er den del af ”den tænkende hjerne”, der indeholder
flest dopamin-sensitive nerveceller. For at frigive en større mængde
dopamin kræver det en forøget aktivitet i frontallapperne. Mennesker, der gennem meditation styrker deres opmærksomhed og fokus
på den indre verden, øger samtidig aktiviteten i og tilfører energi til
frontallapperne. Meditation er en metode til en naturlig frigivelse af
dopamin for herigennem at mærke livsenergien og lykkefølelsen.
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Lykke er ikke noget, du kan få. Lykke er noget, du kan udfolde.
Lykken kan udfoldes ved at bevæge sig ind i sindets dybder. Et
indre fokus og en indre opmærksomhed skaber indsigt og en større
bevidsthed. Lykken indtræffer netop dér, hvor der er balance, og hvor
der er en kobling mellem det indre og det ydre, mellem rationale og
intuition, og mellem hjerne og hjerte.
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ØVELSE 8.2
AT FINDE LYKKE

Det er vigtigt, at du er bevidst om, hvornår og hvordan du mærker lykke.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Vend din opmærksomhed og dit fokus indad.
4. Skab ro i krop og sind med din naturlige vejrtrækning.
5. Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte.
6. Stil spørgsmål I direkte til dit hjerte: Hvad er lykke for mig?
Og hvorfor?
7. Notér svaret på spørgsmål I.
8. Stil spørgsmål II direkte til dit hjerte:
Hvornår oplever jeg lykke?
9. Notér svaret på spørgsmål II.
10. Stil spørgsmål III direkte til dit hjerte:
Hvordan mærker jeg lykke?
11. Notér svaret på spørgsmål III.
12. Notér dine observationer og refleksioner.
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8.2

VÆKST

Vækst er ensbetydende med større lykke, og væksten kan inddeles i
den personlige rationelle og den intuitive vækst. Den personlige rationelle vækst er relateret til den fysiske, mentale og følelsesmæssige
energi, mens den intuitive vækst er relateret til den visionære energi.
Den personlige rationelle vækst og den personlige intuitive vækst er
forskellige, men ikke adskilte.
Det er individuelt, hvad det enkelte menneske oplever som værende
den vigtigste vækst. Begge dimensioner er vigtige for, at mennesket
kan udvikle sig på bedst mulig vis og skabe balance i livet, se figur
8.2.
Intuitiv og meningsgivende
erfaring/vækst

Rationel og analytisk erfaring/vækst

Figur 8.2 – Vækst

Den egentlige vækst sker på det tidspunkt, hvor det enkelte menneske udvikler sig og skaber værdi på en sådan måde, at det har en positiv personlig indflydelse og også en positiv indflydelse på relationer
såvel som omgivelser.
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ØVELSE 8.3
AT OPTANKE VISIONÆR ENERGI

Du kan bruge din forestillingsevne til at fylde energi i din visionære tank. Den visionære energi handler om at finde mening
med livet.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Skab ro i krop og sind med din naturlige vejrtrækning.
4. Forestil dig, at du går en tur i skoven blandt de mange
kraftfulde træer. 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 mod træet.
5. Når du indånder, skal du forestille dig, at du trækker kraft
og styrke fra træet ind gennem din ryg. Lad energien fra
træet cirkulere i din krop.
6. Når du udånder, skal du forestille dig, at du puster energien
ud gennem solar plexus (området lige under brystbenet)
og returnerer energien til træet.
7. Fortsæt med at trække vejret ved hjælp af træet i ca. 5
minutter og mærk samtidig, hvilken ændring, der sker i din
krop.
8. Lav en aftale med dig selv om, hvor ofte du vil tanke din
visionære energi op.
9. Notér din aftale og dine observationer og refleksioner.
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8.3

VEJEN MOD MÅLET

Vision betyder en fremtidig ønskværdig tilstand eller et forventet
fremtidigt resultat. For at nå et mål, er det vigtigt, at vision, værdier
og målet på forhånd er defineret. Visionen er med til at vise vejen
mod målet. En vision gør det nemmere at bevæge sig derhen, hvor
man ønsker at bevæge sig hen og nå de mål, man ønsker at nå. Visionen er med til at skabe vækst gennem udvikling og forandring.
En vision kan også beskrives som: ”Det jeg ønsker at skabe”. Til
trods for vigtigheden af visionen er der mange mennesker, der ikke
er bevidste om deres vision. Dette skyldes, at vi af vores relationer
siden barndommen har lært at undertrykke vores inderste, autentiske
behov, følelser og ønsker. Derfor kræver det en særlig indsats i form
af udvikling og forandring for at komme i kontakt med de oprindelige lag: ”Hvad har jeg lyst til at skabe?” eller ”Hvad ønsker jeg som
individ inderst inde?” og ikke for eksempel: ”Hvad mener andre, jeg
skal skabe?”.
Vision og værdier er en slags drejebog for, hvordan der skal træffes
valg, handles, udvikles, forandres og kommunikeres. Vision og værdier er ikke konstante og ikke altid mulige at opfylde, men de tegner en
vej, som man stræber efter at følge.
Det handler om at finde de ting, der skaber begejstring og have
disse ting som en naturlig del af dét, der skal gøres. Når man kan se
en mening med det, perspektiverne i det og kan se det i en større
helhed, generer vi som mennesker automatisk energi.

Livsenergien er den
forandrende drivkraft.
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ØVELSE 8.4
DIN VISION

Når du begynder at skrive din vision, så husk på, at du ikke behøver at vide ”hvordan” og ”hvorfor”. Det handler om ”hvad”, der
giver mening for dig, og hvad du har lyst til at skabe.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Find arbejdshæfte, skriveredskab og dine noter fra øvelse
”Dit personlige livsenergiregnskab II” (se side 78).
Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
Træk vejret naturligt.
Gennemgå dit personlige livsenergiregnskab og de aktiviteter/relationer i dit privatliv og dit arbejdsliv, der fylder dig
med energi.
Forestil dig idealsituationen for hver af de aktiviteter/relationer, der giver mening for dig.
›› 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.
Når mit liv er ideelt, er jeg …. ? Det er din fremtidige
ønskværdige tilstand.
Notér dine observationer og refleksioner.
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Visionen er den fremtidige
ønskværdige tilstand,
der bidrager til individets vækst
og til menneskehedens og
verdens udvikling.
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For at skabe balance, kræver det, at der tages et personligt ansvar
og at dét, der vælges til i livet, er meningsfuldt og rigtigt. Ved at fastholde ansvaret i dagligdagen uafhængig af de mange gøremål, der
er en del af både arbejds- og privatlivet, er det muligt at bevæge sig
i den rigtige retning i forhold til visionen.
En klar vision er et vigtigt skridt på vejen mod balance i livet. At se
målet med dét man gør, er fundamentet for at man kan leve et liv i
balance. Når der er skabt klarhed over formålet i livet, muliggør det,
at man som person kan afstemme rollen i livet med ansvaret.

Husk dit mål med livet.
For at have følelsen af personlig integritet, er det vigtigt at leve i
overensstemmelse med sin vision og sine værdier og mål. Det er det
værdifulde og ønskværdige, og hvad der er rigtigt og forkert.
Når livet leves i overensstemmelse med vision og værdier, er hjerne
og hjerte koblet, og livet mærkes rigtigt og fuldstændigt.
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Hemmeligheden
bag forandring
er at fokusere
al din energi,
ikke på at
bekæmpe det
gamle, men på
opbygning af
det nye.
– Einstein
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9

FORANDRING

Vores verden og det vi skaber, er et produkt af den måde, vi tænker,
beslutter og handler på. Hvis vi ønsker forandring, må vi ændre vores
tanker, træffe beslutninger og handle på en ny måde, og vi må lære
at lytte til og stole på vores intuition.
Vejen til at (r)evolutionere lederskabet stiller krav til løbende forandringer i form af :
›› Fjernelse af blokeringer i personligheden
›› Ændring af personlige tanker, mønstre og vaner
›› Udvikling af den intuitive intelligens
Når vi står overfor forandringer, reagerer vi forskelligt. Reaktionerne
er blandt andet baseret på vores sociale arv, egne ressourcer på det
givne tidspunkt og det givne miljø, hvori forandringen opstår. En forandring betyder, at vi er nødsaget til at forlade vores komfortzone,
der er kendt og trygt. Når vi er tvunget ud af eller selv flytter os ud
af komfortzonen, opstår der en frygt for det ukendte.

Vil du skabe forandring,
må du gøre noget nyt.
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9.1

VILJE OG MOD

At gå ind i en personlig forandringsproces og blive fortrolig med sin
intuition kræver, at nogle grundlæggende forhold og forudsætninger er på plads. Det kræver evne, vilje og mod at flytte sig ud af sin
komfortzone og til efterfølgende at skulle håndtere sin reaktion, og
hvordan man har det, se figur 9.1.
EVNE

Det du kan

EGENSKAB

VILJE

Det du vil

VALG/BESLUTNING

MOD

Det du gør

HANDLING

FØLELSE

Hvordan du reagerer

REAKTION

Figur 9.1 – Evne, vilje og mod

Forandringer handler ikke om intellektet og fornuften, men om følelser. Det er intellektet, der taler, når en reaktion overfor en forandring
skal retfærdiggøres, og fornuften forsøger at overdøve følelserne.
Når forandringer går op for os, reagerer vi med følelserne. Vi accepterer, at det er dét, der skal til for at skabe udvikling, og vi accepterer
forandringen og er klar til at handle og skabe den nødvendig fremdrift, se figur 9.2.
1.
MODSTAND
VILJE

2.
REAKTION
FØLELSE

4.
HANDLING
MOD

3.
ACCEPT
EVNE
Figur 9.2 – Forandringshjul
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9.2

DRIVKRAFT

Drivkraften skaber motivation, og det er den vigtigste forudsætning
for en succesfuld forandring.

Drivkraften vækker, forandrer
og fastholder vaner og adfærd
i processen mod et mål.
For at fastholde drivkraften i en forandringsproces og sikre, at alt det
nye forankres, er følgende faktorer vigtige:
››
››
››
››
››
››

Forståelse for at gøre noget nyt.
Behovet for at gøre noget nyt.
Evnen til at gøre noget nyt.
Viljen til at gøre noget nyt.
Modet til at gøre noget nyt.
Beslutning om at gøre noget nyt.

Vi har alle evnen til at skabe forandring. Med viljen og modet kan vi
finde motivationen til at styre vores tanker og følelser, så vi kan ændre vaner og adfærd, se figur 9.3.
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MOTIVATION – vilje og mod

NEGATIVE TANKER
OG FØLELSER

PERSONLIGHED

POSITIVE TANKER
OG FØLELSER

Tryghed

Frygt

Kontrol

Vaner

Tillid

Negative vaner

Adfærd

Positive vaner

Drivkraft
Figur 9.3 – Vilje og mod til forandring

Det er personligheden, der med vanerne, skaber adfærden. Vanerne
kan være negative og positive. De negative tanker og følelser, skaber
de negative vaner, der dræner for energi, mens de positive tanker og
følelser, skaber positive vaner, og dermed drivkraft.

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

118

ØVELSE 9.1
AT VILLE FORANDRING

Du kender med garanti følelsen af at være for sent på den og
skulle skynde sig.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Hvordan håndterer du en situation, hvor du er ved at være
for sent på den. Vælg mellem løsning A eller B i nedenstående.
Løsning A
›› Du skal skynde dig.
›› Du er sent på den.
›› Du kigger konstant på uret og frygter at komme for sent.
›› Tiden går alt for stærkt.
›› Du stresser.
Løsning B
›› Du tager nogle dybe indåndinger.
›› Det nytter ikke at skynde sig.
›› Du ved, at du når det hele til rette tid.
›› Du gør det, du skal med fuld opmærksomhed.
›› Du er afslappet og i balance.
3. Hvorfor vælger du, som du gør?
4. Notér dit svar, dine observationer og refleksioner.
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9.2.1

Tanker og følelser

Som menneske kan man kun tage stilling til de ting, man ved, man
tænker på. De mekanismer, der udvælger de tanker, der skal ind i
bevidstheden, har en væsentlig indflydelse på, hvem man er som
person, og hvilke beslutninger man træffer, og hvordan man
handler. Det er samtidig vores tanker, positive såvel som negative,
der skaber følelserne i kroppen og er afgørende for vores adfærd.
Forestillingsevnen kan bruges til mental træning. Det er et kraftfuldt middel, der kan bruges til at påvirke psykologiske kræfter og
tilstande. Idéer og billeder har en tilbøjelighed til at vække de følelser,
der svarer til billederne. Derfor kan man skabe ønskede følelsestilstande ved bevidst at bruge forestillingsevnen. På den måde har man
et værktøj til at blive bedre til at mestre sit følelsesliv, fordi gentagelse af visualiseringerne vil skabe de ønskede følelsestilstande.

Fantasi er
vigtigere
end viden.
- Einstein
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ØVELSE 9.2
AT HÅNDTERE TANKER OG FØLELSER

Du kan ændre dine følelser ved at ændre dine tanker.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Find arbejdshæfte og skriveredskab.
Sæt dig behagelig tilrette på en stol. Luk øjnene.
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 inde i dit hoved.
Hvordan fornemmes det i din krop?
Reflektér over hvad du oplevede undervejs i øvelsen.
Notér dine observationer og refleksioner.

Med få tanker og din forestillingsevne er du i stand til at ændre dine følelser. Hvis du har en negativ tanke, kan du vælge at
fastholde den, eller du kan erstatte den med en positiv tanke og
få en øjeblikkelig virkning i dit sind. Du kan ikke fastholde både
positive og negativer tanker på én gang.
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TANKER/OVERVEJELSER
Hvad nu, hvis der ikke
er nogle, der vil tale med
mig til receptionen?

KROP
Sætter endnu større
fokus på ensomhedsfølelsen

NEGATIV

FØLELSER
Frustreret, opgivende
og ked af det

BESLUTNING/HANDLING
Melder afbud til receptionen
og går tidligt i seng

TANKER/OVERVEJELSER
Jeg glæder mig til
at møde nye mennesker
til receptionen

KROP
Sætter fokus på
tilfredshedsfølelsen

POSITIV

FØLELSER
Glad og
forventningsfuld

BESLUTNING/HANDLING
Gør sig klar til
receptionen
Figur 9.4 – Tanker og adfærd
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Det er tankerne, der skaber følelserne, som vi efterfølgende beslutter og handler på. For at ændre på vores måde at handle på, er det
derfor nødvendigt at se på intentionerne bag vores handlinger, det
vil sige vores overvejelser og tanker, se figur 9.4.

9.2.2

Frygt og tryghed

I stedet for at tænke ”stress management” eller lignende giver det en
større mening at tale om ledelse af frygten ”fear management”. Frygt
er kilden til stress, angst og depression og negative følelser som
vrede og aggression. Den begrænser og hæmmer friheden mere end
noget andet. Frygten lammer og gør, at man mister energi, fordi der
blokeres for, at livsenergien kan flyde frit.

Frihed er fraværet af frygt.
Når man frygter for noget eller for nogle, fokuserer man på ting og
situationer i livet, der kan gå galt. Tankerne befinder sig således et eller andet sted ude i fremtiden. Ofte bliver frygten ikke til virkelighed.
Frygt er et produkt af tanker og eksisterer kun i sindet. Hvis man indser, at der ikke er noget at frygte i nuet, kan man leve et liv i frihed.
Det er derfor vigtigt at studere frygten, når den banker på for på den
måde at lære den at kende. Ofte forsvinder frygten i processen, når
man ønsker at forstå den og gør en indsats for at forstå den.
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ØVELSE 9.3
AT SLIPPE FRYGT OG FINDE TRYGHED

Når du skal arbejde med din frygt, er det vigtigt, at du har viljen
og modet til at gå ind i følelsen og erkende den. At turde lukke
frygten ind, når den banker på, er det, der kan få den til at blive
opløst og forsvinde.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behagelig tilrette på en stol. Luk øjnene.
3. Tænk på noget du frygter. Måske det værste du ved. Når du
tænker på det, skal du gerne kunne mærke, at dit åndedræt
bliver uroligt, at du begynder at svede eller dine hænder og
fødder bliver kolde.
4. Hvad er det for en frygt, du føler eller har? Hvor er den? Er
den til at tage og føle på? Gå ind og iagttag frygten.
5. Mærk fornemmelsen af at det ikke er rart og acceptér
tilstanden.
6. Træk vejret dybt og tænk på et menneske, du holder af og
som gør dig tryg.
7. Mærk forandringen i din krop og i dit sind.
8. Notér dine observationer og refleksioner.
Det er vanskeligt at frygte noget, samtidig med at du tænker på
noget, der skaber glæde og energi i dit sind. Du kan ikke rumme
to følelser på én gang.
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9.2.3

Kontrol og tillid

Management og lederskab er to væsentligt forskellige måder at lede
sig selv og andre på. Management er kontrol og kortsigtede løsninger. Lederskab er derimod baseret på tillid, en vision og langsigtede
løsninger. I det intuitive lederskab er det de autentiske valg og handlinger, der skaber frihed og får kontrollen til at slippe, fordi frygten
ikke eksisterer.

Kontrol dækker over frygt.
I en verden, der forandrer sig i et stadigt hastigere tempo er intuitivt
lederskab en nødvendighed. Det er grundlaget for beslutninger og
handlinger, der kan føre til hurtige forandringer, og som man kan
tro på og have tillid til. Man må ikke lade sig fange i den kortsigtede
management tankegang. Kontrollen skal slippes; der skal være forandringsvillighed og fokus på hvad der personligt er bedst, og hvad der
er bedst for relationer og omgivelser. Det kræver fleksibilitet og tillid.
Til gengæld frigiver det energi, som er drivkraften i en forandringsproces; fra management og vanetænkning til intuitivt lederskab og
helhedsorientering.

Tillid skaber tryghed
og er fravær af kontrol og frygt.
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ØVELSE 9.4
AT SLIPPE KONTROL OG FINDE TILLID

Du kan skabe en følelse af tillid i din krop og i dit sind, så du kan
slippe kontrollen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Find arbejdshæfte og skriveredskab.
Sæt dig behagelig tilrette på en stol. Luk øjnene.
Skab ro i krop og sind med din naturlig vejrtrækning.
Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte.
Forestil dig en situation, hvor du havde tillid til, hvad der
skulle ske. Hvem var du sammen med? Hvad skete der?
Hvilke følelser fremkalder oplevelsen i din krop og i dit
sind?
Forestil dig en situation, hvor du manglede tillid og kontrollerede situationen. Hvem var du sammen med? Hvad skete
der?
Hvilke følelser fremkalder oplevelsen i din krop og i dit
sind?
Fasthold oplevelsen af kontrol og erstat dine følelser med
følerne fra oplevelse, hvor du havde tillid.
Mærk hvad der sker i din krop og i dit sind.
Notér dine observationer og refleksioner.
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9.2.4

Vaner og adfærd

Vores vaner er automatiske og ofte ubevidste måder, vi reagerer på
i bestemte situationer. Vi reagerer automatisk, og uden at vi tænker
over det. Al vores adfærd er stort set vaner i form af tanker, følelser
og handlinger.
Alle vores vaner er tillærte og ofte tidligt i livet. Vanerne er en væsentlig del af den måde, vi udtrykker vores personlighed på. Vanerne
er ubevidste og blot en gentagelse af et givent reaktionsmønster.
Jo oftere en vane bliver ført ud i livet, jo stærkere bliver den. Og det
gælder både gode og dårlige vaner.
Dårlige vaner er med til at flytte fokus i processen mod målet, og det
dræner for energi. Derfor er der god grund til at ændre de dårlige
vaner. Der ligger altid en god intention bag – også bag en dårlig
vane. Den var succesfuld, da den blev skabt, men den kan hurtig
blive til en dårlig vane, hvis den får lov til at herske i forkerte sammenhænge.
Ved at ændre de dårlige vaner, kan adfærden ændres og forandringen vil have en positiv indflydelse på en eller flere af energiformerne: Fysisk energi, mental energi, følelsesmæssig energi og visionær
energi.

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

127

ØVELSE 9.5
AT ÆNDRE VANER OG ADFÆRD

Denne øvelse kan ændre dine dårlige vaner, men det kræver vilje
og mod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Find arbejdshæfte og skriveredskab.
Sæt dig behagelig tilrette på en stol. Luk øjnene.
Skab ro i krop og sind med din naturlige vejrtrækning.
Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte.
Reflektér over en dårlig vane, du har.
Notér hvorfor du vil ændre den dårlige vane. Hvordan bringer den dig i uhensigtsmæssige situationer og dræner dig
for energi? Hvordan vil den mere effektivt kunne bidrage til
din livskvalitet og lykkefølelse?
Notér hvorfor du ikke vil ændre denne dårlige vane.
Hvilke gevinster er der i dag ved vanen?
Notér hvilke behov vanen tilfredsstiller. Start med at sætte
så mange ord på som muligt, så du får vanen belyst bedst
muligt.
Reducér de mange behov, som vanen tilfredsstiller til et
eller to grundlæggende behov.
Find alternative måder at tilfredsstille de grundlæggende
behov på.
Notér dine observationer og refleksioner.
Lav en aftale med dig selv om, hvornår ændringerne skal
ske.
Gentag eventuelt processen med flere vaner, som du gerne
vil ændre.

Med dit intellekt vil du kunne indse, at der er flere effektive måder at håndtere situationer på. Hvor vanen ellers vil bidrage til
dårlige løsninger, vil du ved at være proaktiv, kunne vælge det
gode alternativ i stedet.
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Det tager tid at ændre en vane, men med tiden vil hjernen lære den
ny adfærd, og det vil blive det foretrukne program, fordi det tilfredsstiller de samme behov og på en meget bedre måde end tidligere.

9.3

GRÆNSER

At skulle ændre vaner og have tillid og tryghed i forandringsprocessen, kræver at vi lærer at sætte grænser. Grænserne er de rammer, vi
sætter for os selv og dermed også i forhold til vores omverden. De er
samtidig et udtryk for, hvad vi står for. Det er vigtigt at sætte grænser og reflektere over noget, der ikke føles rigtigt.
Det er ikke det at sige nej eller sige sin mening, der kan virke afskrækkende. Det er heller ikke det at sige ja eller give udtryk for egne
behov, der kan virke afskrækkende. Ofte er årsagen til at vi ikke sætter grænser, at vi har vanskeligt ved følelsesmæssigt at forholde os til
egne og andres reaktioner. Hvad nu hvis andre bliver kede af det eller
føler sig sårede, eller hvad nu hvis jeg bliver afvist, hvis jeg gør det,
jeg har lyst til, eller hvis jeg siger min mening?
Mange mennesker, der i deres opvækst har tilpasset sig omverdenens forventninger eller krav, kan have vanskeligt ved også senere
i livet at mærke og give udtryk for egne følelser og behov. Og det
kræver tillid til, at man selv og andre tager godt imod og respektere
de grænser, der er sat op.
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ØVELSE 9.6
AT SÆTTE GRÆNSER

Dit personlige livsenergiregnskab fortæller dig om dine grænser
og dit behov for at sætte grænser.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Find arbejdshæfte, skriveredskab og dine noter fra øvelse
”Dit personlige livsenergiregnskab I” (se side 76).
Sæt dig behagelig tilrette på en stol. Luk øjnene.
Træk vejret naturligt.
Gennemgå dit personlige livsenergiregnskab og de aktiviteter/relationer i dit privatliv og dit arbejdsliv, der dræner dig
for energi.
Luk øjnene og forestil dig hvordan det vil være uden de
aktiviteter/relationer, der dræner dig for energi.
Notér hvad du kan gøre for at undgå eller opleve færre af
de hændelser fra dit privatliv/dit arbejdsliv, der dræner dig
for energi.
Notér dine observationer og refleksioner.
Lav en aftale med dig selv om, hvornår ændringerne skal
ske.

Dette er bevidstgørelse af dine egne reaktionsmønstre, som gør,
at du kan ændre adfærdsmønstre, hvis du har modet og viljen.
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Når det er klart, hvad der personligt giver mening, og hvad der er
værdifuldt, bliver man også bedre til at sætte grænser. Man bliver
bedre til at passe på sig selv og slipper for at skulle bruge energi på
på at frygte at sige nej eller gøre noget, som man blot gør, fordi man
ikke fik sagt fra. Det er vigtigt at sætte grænser, således at man ikke
gør noget i relation til sig selv eller andre, der ikke er rigtigt. Det er
vigtigt at lytte til sig selv for at fastholde energien, motivationen og
for at kunne udfolde sit potentiale.

9.4

OPHOLD

At arbejde med frygt og forandring kræver, at man løbende er opmærksom og lytter til de signaler, der kommer fra kroppen og sindet.
Når vi gør ophold og holder pause, stopper vi tiden, og der bliver
skabt rum til at skaffe overblik, reflektere og se muligheder.
Ophold er vigtige i hverdagen, fordi der her gives plads til at hjernen lukker alle igangværende aktiviteter, så den efter opholdet igen
er klar til at arbejde på fuld kraft. Pauser, hvor kroppen får hvile og
bliver iltet gennem en dyb og naturlig vejrtrækning, er en vigtig investering i hverdagen.
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ØVELSE 9.7
AT GØRE OPHOLD

Det er en forholdsvis lille tidsmæssig investering at gøre ophold i
løbet af dagen. Det giver dig løbende fornyet energi igennem din
hverdag.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
Tag langsomt en dyb vejrtrækning og træk vejret naturligt
(tæl evt. til 5, mens du trækker vejret ind og tæl til 5, når du
puster ud igen).
Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte.
Blive siddende og træk vejret dybt og naturligt i minimum 1
minut og gerne et par minutter mere.
Lav en aftale med dig selv om, hvordan og hvornår du vil
indføre ophold i dit liv (f.eks. 1 minuts pause hver time).
Notér dine observationer, refleksioner og aftaler.

Tænk på en computer, hvor du dagen igennem åbner flere og
flere programmer og ikke undervejs lukker nogle af programmerne ned. Det resulterer i, at den kører langsommere og langsommere og bliver mere og mere vanskelig at arbejde med. Til sidst
lukker du programmerne og genstarter hele computeren, så du
igen kan mærke, at den arbejder med en fornuftig hastighed. Din
hjerne fungerer på samme måde. Hvis du ikke får lukket ned for
dine tanker og får slappet af, bliver din energi mindre og mindre i
løbet af dagen.
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9.5

FORANDRINGSPROCES

Udgangspunktet og fundamentet for at arbejde med udvikling af
den intuitive intelligens og udfoldning af dit intuitive potentiale er,
at evnen, viljen og modet til forandring, beslutning og handling er til
stede. Forandringsprocessen kan opdeles i 7 forskellige områder, der
er med til at skabe tryghed, når komfortzonen skal forlades, og der
skal skabes forandring, se figur 9.5:
1.
FORVENT
FORANDRING
7.
SE POTENTIALET I
OG NYD FORANDRING

2.
SLIP FRYGTEN
FOR FORANDRING

3.
‘HOLD ØJE’ MED
FORANDRING

6.
OMSTIL DIG
HURTIGST MULIGT

5.
INDSTIL DIG PÅ
FORANDRING

4.
SE NØDVENDIGHEDEN
OG FORMÅLET
I FORANDRING

Figur 9.5 – Forandringsproces

Vær forberedt på flere forandringer og nyd processen igen og igen
og igen.
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Forvent forandring
Verden er i konstant forandring, og det er nødvendigt at være omstillingsparat, fleksibel og forandre sig med den nødvendige hastighed,
der modsvarer forandringer i omverdenen.
Slip frygten for forandring
Frygt og frustration kan føre til panik og handlingslammelse. Hvis
man i stedet ser forandring som nye døre, der åbner sig og rummer
nye muligheder og ny læring, slippes behovet for kontrol, og friheden
kan mærkes. Det skaber en tryghed i processen at have viljen, modet
og troen på, at man kan være tryg i processen, selvom man ikke ved,
hvad der kommer, og hvad næste skridt er.

Frygt er den stærkeste og mest
sejlivede følelse, mennesker har.
”Hold øje” med forandring
I en stresset hverdag lukkes der ofte af for kroppens signaler, og man
mister forbindelse til intuitionen. For at kunne være opmærksom
på eventuelle forandringer, er det vigtigt at finde roen. Vend blikket
indad og træk vejret dybt ned i maven. Det skærper forbindelsen til
intuitionen, og på den måde er det muligt at ”holde øje” og være på
forkant med forandringer.
Se nødvendigheden og formålet i forandring
Det er vigtigt, at gøre sig klart, hvor forandringen er nødvendig, og
hvad formålet er med forandring. Man skal ikke blot skabe forandring
for forandringens skyld. Man skal vide, at det er rigtigt.

Lad ikke frygten styre og
have en indvirkning på dine
beslutninger og handlinger.
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Indstil dig på forandring
Når man skal indstille sig på forandring, skal man have viljen og
modet til at træffe en beslutning, der gør, at man kan træde ud af sin
komfortzone. Det kan skabe utryghed og frygt og kan gøre at behov
for at kontrollere processen og træde tilbage i komfortzonen bliver
skabt i stedet for at have tillid til processen.
Omstil dig hurtigst muligt
Når en beslutning om at skabe forandring er truffet, og frygten er
sluppet, skal der handles. Der skal gøres alvor af at træde ud af komfortzonen og gøre det, der skal til for at skabe forandringen.
Se potentialet og nyd forandring
Når man er i sin nye komfortzone, kan man nyde forandringen og lidt
efter lidt begynde at se muligheder og potentialer i den nye situation, som forandringen har ført med sig.

Vilje og mod
– baner vej til forandring.

(R)EVOLUTION AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

135

INNOVATION
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10 INNOVATION
Verden er fyldt med idéer, og der opstår hele tiden nye. Dybest set er
det menneskets evne til at tænke, få idéer og kombinere viden, der
har udviklet verden og mennesker. Det er menneskets kreativitet og
innovationsevne, der har været medskabende i evolutionen.
Intuitionen er et essentielt redskab i kreativitetsprocessen og i menneskets evolution. Med en bevidst anvendelse af intuitionen som
sparringspartner, har alle mulighed for at få adgang til de gode idéer
og på den måde være medskabere i og af en nye og bedre verden

10.1

INNOVATION OG KREATIVITET

Innovation er en kreativ proces, hvorigennem der skabes en god idé
og nytænkning, der efterfølgende skaber værdi. En energifyldt proces, hvor der arbejdes frigjort uden kontrol og frygt, men i fuld tillid
og med både bevidst og ubevidst brug af intuitionen.
Den grundlæggende forskel på innovation og kreativitet er, at innovation hæfter sig til et færdigt resultat, og kreativitet relaterer sig til
processen for at nå derhen. Udfordringen kan være, at man mister
grebet om, hvad kreativitet og innovation faktisk er, hvis man fokuserer på innovationselementet og ikke på den kreative proces.
Kreativitet er altså en subjektiv størrelse, hvorimod innovation er
objektiv. Noget er først innovativt, når det er blevet realiseret med
succes, altså når det har skabt værdi.
Innovation er en styret kreativ proces, der har et mål og som skaber
værdi for andre. Kreativitet er menneskets evne til at tænke nyt og
evnen til fornyelse og er substansen i og forudsætning for innovation.
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Innovation er
resultatet af en
kreativ proces.
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ØVELSE 10.1
AT SØGE INSPIRATION

Inspiration i kreativitetsfasen kan søges på mange forskellige
måder.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Skab ro i krop og sind med din naturlige vejrtrækning.
4. Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte.
5. Sæt ord på den kreative proces eller udfordring, du gerne
vil have hjælp til ved at formulere et så kort og præcist
spørgsmål som muligt.
6. Kig rundt i rummet, du befinder dig i og vær opmærksom
på en ting, du føler dig draget af.
7. Lyt til din intuition og notér alt i relation til nedenstående
spørgsmål, når du kigger på tingen:
›› Hvad ser du?
›› Hvilke følelser er forbundet med tingen?
›› Hvad er tingen et udtryk for?
›› Hvad fortæller tingen dig?
8. Hvilke oplysninger giver svarene på spørgsmålene dig i
forhold til din udfordring?
9. Notér dine observationer og refleksioner.
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Nye idéer og løsninger er nødvendige for at tackle de komplekse
udfordringer, vi står overfor. Og nøglen ligger i menneskets indre, i de
ubevidste kreative og i de intuitive ressourcer. De gode idéer opstår
på grænsefladen mellem det bevidste og det ubevidste. De opstår,
når man er opmærksom og fokuseret, og når tanker og viden kombineres på nye måder.
Når der skal løses en udfordring, hvor der mangler oplysninger, og
hvor nytænkning er nødvendig, skal der skabes ro i kroppen. Der
skal ikke presses på og tanker skal blot have lov til at komme til det
enkelte menneske og uden tankemæssig indblanding. Det giver hjernen muligheder for at få de gode idéer – når hjernen ikke har nogle
foruddefinerede opgaver og kan gøre hvad den har lyst til.
Mange nyskabelser er opstået som en tilfældighed. Med den intuitive
intelligens er det muligt at sikre, at de geniale idéer og nyskabelser
kommer tilpas hyppigt.
Kreativiteten kommer indefra og kan beskrives som en bevidstgørelse af intuitive impulser. Intuition er kilden til kreativitet og innovation
og giver uventede løsninger og muligheder, der ikke er begrænsede
af den rationelle logik og analyse. Med innovationen og herigennem
kreativiteten kan man derfor fremme udviklingen og skabe uventede
løsninger og muligheder.

Idéerne er der hele tiden.
Det er blot et spørgsmål om at få
øje på dem.
Idéer fødes som intuitionsimpulser, der dukker op i det indre. Idéerne
kan tage form af tanker udtrykt som sætninger eller billeder, som
lyde i det indre øre, som følelser eller som fysiske fornemmelser i
kroppen. Alle udtryksformer er lige gode og hvilke, der opfanges
afhænger kun af modtagerens indre responsapparat. Det er dette
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responsapparat, som kan trænes og opøves, således at man bliver
bedre til at opfange signalerne.
Intuitionen er kilden til kreativitet og evnen til nyskabelse. Det er
den kompetence, der er nødvendig i dag. Det er intuitionen, der kan
være med til at sikre innovationen og dermed udnyttelse af de skjulte
ressourcer i mennesker. Intuitionen kan hjælpe med til at skabe en
anden opfattelse af problemer og udfordringer og se nye muligheder.

10.2

INNOVATOREN

Vi bevæger os fra en materiale-intensiv verden til en mere idé-intensiv verden. Det bliver derfor den intellektuelle kapital, der fremover
kommer til at gøre den store forskel. Nøglen til den intellektuelle
kapital er intuitionen, der frigør potentialet og kreativiteten hos det
enkelte menneske. Innovatoren kan med sin kreative intuition hjælpe
med at skabe en anden opfattelse af en udfordring og fremkomme
med nye løsningsforslag.
Innovatoren følger ikke regler, kalkulerer ikke og har ingen faste procedurer. Innovatoren bruger sin forestillingsevne, genkender mønstre
og handler intuitivt ud fra dem. Vil man udvikle kreative og innovative kompetencer, skal man hen ad vejen droppe reglerne. Kun på den
måde bliver der plads til den intuitive intelligens og udfoldelse af det
intuitive potentiale.
En innovator ved som udgangspunkt ikke, hvad vedkommende
gør, eller hvor de gode idéer kommer fra. Det stiller derfor krav til,
hvordan man tilrettelægger en proces, der skal gøre mennesker mere
innovative. En proces hvor der er plads til, at man instinktivt ved,
hvad der er rigtigt og uden nødvendigvis rationelt at kunne begrunde hvorfor.
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Jeg fik en god idé.
Hvem fik du den af?
Først og fremmest handler det om accepten af ikke at tænke over,
hvordan man kommer frem til det rigtige resultat. Den form for tanker, fastholder nuværende kompetenceniveau. I stedet handler det
om at stole på intuitionen. Regler, beregninger og forklaringer hører
ikke kreativitetsprocessen og innovationen til.
En innovator erkender intuitivt, når det rigtige resultat er der, og
uden at vide hvordan og hvorfor. Den intuitive erkendelsesform ødelægges, hvis der er behov for at stille spørgsmål om, hvordan man
når frem til resultatet.
Innovatorer følger ikke regler og procedurer, men genkender mønstre. Det er disse mønstre, der spontant udløser de rigtige svar og
løsninger. Intuitionen er ikke regelbaseret og en sikker intuition kræver både øvelse og erfaring.
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ØVELSE 10.2
DIN KILDE TIL KREATIVITET OG INNOVATION

Først skal din opmærksomhed vækkes, og efterfølgende er det
tid til nytænkning.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Skab ro i krop og sind med din naturlige vejrtrækning.
4. Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte.
5. Vælg 3 udfordringer du står overfor, og som du mener kræver nytænkning. Beskriv dine udfordringer.
6. Udvælg den udfordring, du vil begynde med.
7. Placér skriveredskabet midt på siden (ikke i øverste venstre
hjørne, hvor systematikeren gerne vil starte).
8. Skriv de tanker ned, der falder dig ind. Lav eventuelt tegninger/illustrationer eller hvad der ellers føles naturligt. Lad
være med at forsøge at systematisere dine tanker og det,
du skriver.
9. Stop når du fornemmer, at du er færdig med at skrive eller
illustrere.
10. Vær opmærksom på, at du er startet med at løse flere
udfordringer. Mens du arbejder med løsning af den første
udfordring, vil du gang på gang få idéer til løsning af den
eller de andre opgaver. Skriv idéerne ned med det samme
og uden at vurdere dem.
11. Når du har løst den første udfordring og skal i gang med
den næste, vil du allerede have mange input til løsningen.
12. Notér dine observationer og refleksioner.
Din opmærksomhed og dit fokus har gjort, at du nu har aktiveret
dine antenner, i form af dine sanser, så du opfanger alt det, du
kan have brug for i relation til at løse dine udfordringer.
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10.3

INNOVATIONSPROCES

For at være innovativ, skal man være kreativ og få idéer – og ikke
nogle der bare er grebet ud af det blå. De skal være intuitiv funderet.
Der skal være sammenhænge, der lægger sig tæt op ad den konkrete opgave eller udfordring, der skal løses. Kreativitet er evnen til at
kombinere kendte størrelser på en ny måde og skabe idéer, der kan
virkeliggøres, med det formål at skabe værdi.
Den intuitive innovationsproces kan opdeles i 5 forskellige områder,
se figur 10.1:
1.
UDFORDRING/
PROBLEM

5.
VIRKELIGGØRELSE
OG VÆRDISKABELSE

4.
LØSNING/
NYSKABELSE

2.
INDSIGT/
VIDEN

3.
IDÉUDVIKLING
OG MODNING

Figur 10.1 – Innovationsproces

Indsigten og den intuitive viden er altafgørende for, at en innovativ
løsning, der kan virkeliggøres og skabe værdi, frembringes.
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Normalt er man kun klar over de tanker, der arbejder i det bevidste
sind. Man tænker bevidst på problemet og udfordringen her og nu.
Mens man gør alt det, samarbejder ens bevidsthed med det ubevidste sind, hvor det ubevidste sind gennemfører den ”skjulte” tænkning. Det sammensætter planer og idéer til løsninger, der efterfølgende bruges af det bevidste sind.
Når man får en ny idé, skyldes det, at det ubevidste allerede har været tankerækken igennem. Det er intuitionen, der taler fra det ubevidste. Et bevidst arbejde med intuitionen gør det muligt at få adgang
til den ”skjulte” tænkning. Det vil sige, at der bevidst kan skabes
adgang til de gode idéer, når behovet opstår.

Alt hvad der
findes, findes
fordi der er
brug for det
– Einstein
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ØVELSE 10.3
AT ARBEJDE SOM INNOVATOR

Det er muligt at stimulere hjernen til at tænke nye tanker og til
større kreativitet og innovation, således at idéerne kan flyde frit
og det bliver nemmere at løse udfordringer. Det er muligt at
styrke kreativiteten ved at skifte mellem passiv tilstand, hvor man
henter indtryk fra underbevidstheden og en aktiv tilstand, hvor
man tænker over udfordring med en frisk hjerne.
1. Find arbejdshæfte og skriveredskab.
2. Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Luk øjnene.
3. Skab ro i krop og sind med din naturlige vejrtrækning.
4. Formulér et så kort og præcist spørgsmål som muligt omkring din udfordring, som du gerne vil have svar på.
5. Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte.
6. Åbn dine øjne og reflektér over udfordringen/problemet i
minimum 2 minutter.
7. Notér dine observationer og refleksioner.
Gentag trin 5 og 6 indtil du føler, at du har fået svar og løsninger
på din udfordring/problem.
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Intuitivt lederskab er en altafgørende faktor, når de nye idéer skal
blive til virkelighed. Det kræver, at der skabes en plads til kreativiteten på den ene side og systematikken på den anden. Idéudvikling
er ikke meget bevendt uden kompetencen til prioritering, læring og
vedholdenhed.
Innovation opstår kun ved kombination af hjerne og hjerte. Hjertet
arbejder for at dække et behov, og hjernen arbejder for visionen og
strategien. Det ene kan ikke udelades til fordel for det andet. Det er
en opgave at mestre og kombinere begge dele. Jo bedre man – gennem ro og fordybelse og med sin forestillingsevne – bliver til at lytte
til og forstå sin intuition, jo mere kreativ og medskabende kan man
blive.
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FORANKRING

En ting er at arbejde med forandring, men den store udfordring ligger ofte i at sikre en succesfuld forankring. Enhver forandring kræver
indsatser i forhold til at fastholde nye tanker, vaner og adfærd, således at forandringer bliver forankret og dermed bliver en integreret
del af menneskets personlighed og hverdag.
Med forankring tænkes på følgende, se figur 11.1:
›› Forankring af den viden om ”det nye”, der er et resultat af
forandringen.
›› Fastholdelse af de nye kompetencer, som forandringen
har givet.
›› Fastholdelse af nye tanker, vaner og adfærd, og den læring
som forandringen har givet.

At turde er at miste fodfæste for
en tid - ikke at turde er
at miste sig selv
– Kierkegaard
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Hvordan påvirker det
næste skridt din vision?

Hvad er det næste skridt i
din forandringsproces?

INTENTION
Hvad var din intention med
din forandringsproces?
ERKENDELSE

KOMPETENCE
Hvad satte dig i stand til at gøre det?
Hvilke færdigheder trak du på?
EVNE, VILJE, MOD

VIDEN
Hvad har du gjort?

BESLUTNING, HANDLING

LÆRING
Hvad har du lært om dig selv?
Hvad virkede, og hvad virkede ikke?
TANKER, VANER

Figur 11.1 – Forankringsproces
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ØVELSE 11.1
AT FORANKRE DIN FORANDRING

Det er vigtigt, at du reflekterer og evaluerer din forandringsproces og træffer en beslutning om, hvad du skal gøre for at fastholde og forankre din forandring.
1.
2.
3.
4.
5.

Find arbejdshæfte og skriveredskab.
Sæt dig behageligt tilrette på en stol og ret ryggen.
Træk vejret naturligt.
Flyt din opmærksomhed og dit fokus til dit hjerte.
Besvar følgende spørgsmål:
›› Hvad var din intention med din forandringsproces?
›› Hvad satte dig i stand til at gøre det?
›› Hvilke færdigheder trak du på?
›› Hvad har du gjort?
›› Hvad har du lært om dig selv?
›› Hvad virkede og hvad virkede ikke?
›› Hvad er dit næste skridt i din forandringsproces?
›› Hvordan påvirker det næste skridt din vision?
6. Notér svarene på dine spørgsmål.
7. Notér yderligere observationer og refleksioner.
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11.1

LÆRING

At lære at lytte til og følge sin intuition er en stor kunst, som kræver
både træning og tålmodighed. Ind imellem gør vi fejltagelser, og når
vi ser os selv i bakspejlet, må vi ofte indrømme, at vi undlod at lytte
til intuitionens signaler, som faktisk var der. Det kræver vågenhed og
nærvær at være opmærksom på, hvad intuitionen forsøger at fortælle os. Det er en læreproces, og det er vigtigt, at vi tilgiver os selv for
de fejl, der sker undervejs. Så længe vi lærer af dem og bevæger os
videre, har de ikke været forgæves.
Intuition er en kompetence, som skal trænes, som alle andre kompetencer, man ønsker at styrke. Når man skal prøve noget nyt og
dygtiggøre sig, må man samtidig være åben for, at man kan risikere
at begå fejl. Det er egentlig ikke det at begå fejl, vi er mest bange
for. Det er derimod kritikken og skammen, der er den største udfordring og den største frygt. Det er, når vi angriber os selv eller føler os
angrebet af andre, og vi risikerer at miste for eksempel magt, status
og identitet.
Mange mennesker er blevet succesfulde, selvom de igennem deres
liv har taget fejl utallige gange. Hemmeligheden i at slippe godt fra at
begå fejl er ikke at undgå at tage fejl.

Fejl skaber læring.
Hemmeligheden er at være villig til og have modet til at begå fejl, og
gøre det klart, at hvis man tager fejl, behøver det ikke at have fatale
konsekvenser. Det der udvikler mennesker, er at turde gå ind i en forandringsproces og have evnen og viljen til at lære af fejlene. Hemmeligheden bag succes er ønsket om at tage fejl hen ad vejen for at nå
et endnu højere mål.
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Der er ingen genvej,
og der er en risiko ved alt.
Hvis man i en læreproces holder sig tilbage fra at begå fejl, kan det
tage lang tid at lære at stole på sin intuition. At lytte til, fornemme
og stole på sin intuition, så man kan træffe valg og handle på basis
af den, kræver mod. Det kræver mod og vilje at slippe kontrollen og
starte en forandringsproces og åbne sig for viden og indsigt på en
ny måde.
Forandringsprocessen udfolder det intuitive potentiale, så det er muligt at lede og skabe fra et nyt selvforståelses- og bevidsthedsniveau.
Det kræver, at intuitionen bevidst anvendes som sparringspartner
i det intuitive lederskab. Forandringen åbner op for at tænke med
venstre og højre hjernehalvdel på samme tid, og dermed kombinere
det langsomme og analytiske med det hurtige og intuitive og anvende både hjerne og hjerte i det intuitive lederskab.
Den bevidste intuition fremmer nytænkning og styrker beslutningskompetence og handlekraft, således at der med et helhedsorienteret
fokus kan skabes positiv forandring med de bedste og mest langsigtede personlige positive virkninger og positive virkninger i forhold til
relationer og omgivelser.
Med bevidst brug af de medfødte intuitive evner, genskabes
kontakten til livsenergien, menneskets drivkraft, kærligheden og
der skabes (r)evolution i det personlige lederskab.
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EPILOG

Hele menneskehedens nyere historie har været præget af
(r)evolutioner. Lige nu står vi overfor en (r)evolution – et paradigmeskifte i forhold til hvordan vi kan, skal og bør lede os selv, vores
relationer og omgivelser, således at vi kan være medskabere i og af
en ny og bedre verden.
Verden er kompleks og i dag i konstant forandring. For at vi kan
forandre os med en hastighed, der modsvarer ændringerne i omverdenen, må vi lære at leve i uvished og uden at lade os påvirke
og bremse af frygten. For at kunne håndtere kompleksiteten kræver
det, at vi slipper kontrollen og lære at kombinere det langsomme og
rationelle med det hurtige og intuitive.
Vi må nå til en erkendelse af, at vi får et nyt og mere præcist og
indsigtsfyldt syn på realiteterne og virkeligheden, når menneskehedens intuitive potentiale udfoldes. Vi må gøre den ubevidste intuition
bevidst. Når menneskets intuitive potentiale bevidstgøres og bringes
til at fungere på lige fod med de rationelle og analytiske evner, kobler
vi rationale og intuition, og hjerne og hjerte.
Med den bevidste intuition kan vi lede fra et nyt selvforståelses- og
bevidsthedsniveau og skabe helhedsorienterede forandringer med
de bedste og mest langsigtede virkninger for os selv, vores relationer
og vores omgivelser – for helheden.
Intuitivt lederskab er den nye tids (r)evolution, der i en ikke tilfældig
retning bevæger mennesket mod stadig større indsigt i en helhedsforståelse af, hvordan alting hænger sammen. En bevægelse til et nyt
selvforståelses- og bevidsthedsniveau af ekstrem klarhed og følelsen
af forbundethed og med den bevidste intuition som det vigtigste
redskab.
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Det er ved at gøre den
ubevidste intuition bevidst og
kombinere rationale og intuition,
hjerne og hjerte,
det ydre og det indre,
at livenergien og kærligheden
flyder frit, og det personlige
lederskab (r)evolutioneres.
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(R)evolutionen
er i gang, og
den intuitivt
bevidste sejrer.
- Rikke Topp
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13

DEFINITIONER

Alfabølger
8 – 13Hz, forbundet med bevidsthed

Ekspert intuition
Visdom, den rene erkendelse af
viden og indsigt i virkeligheden.

Betabølger
13 – 25Hz, forbundet med koncentration

Evolution
En langsom og gradvis udvikling.

Bevidst intuition
Den intelligente og rationelle
analytisk reflekterende intuition.
Bevidsthedsniveau
Det, der gør det muligt for mennesker at observere og opleve
den verden og virkelighed, vi
lever i.
Bevidsthedsimpulser
Information fra livsenergien.
Blokering
Mental, følelsesmæssig og/eller
fysisk spænding.
Deltabølger
0,5 – 4Hz, forbundet med
instinkt.

Forandring
Vilje og mod til at ændre tanker,
vaner og adfærd baseret på intuitiv informationsudveksling.
Forankring
Vilje og mod til at fastholde
forandring baseret på intuitiv
informationsudveksling.
Forestillingsevne
Evne til at skabe tankebilleder
gennem en kombination af fantasi (følelse) og mental (tankemæssig) kreativitet og klarhed.
Frontallapper
(præfrontale cortex)
Den del af neocortex (den tænkende hjerne), der udfører de
mest komplekse og avancerede
funktioner i hjernen.

Dopamin
Signalstof, der regulerer
lykkefølelse.
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Frygt
Frygt er fraværet af tryghed og
tillid.
Fysisk energi
Søvn, sund kost og motion.
Følelsesmæssig energi
Selvværd, optimisme og indre
balance.
Gammabølger
25 – 42Hz, forbundet med intenst fokus.
Grænser
De rammer, vi sætter for os selv,
og dermed også i forhold til vores omverden.
Hjernebjælke
(corpus callosum)
Nervefibre, der forbinder højre
og venstre hjernehalvdel.
Højre hjernehalvdel
Kontrollerer venstre side af
kroppen og betegnes som den
kreative hjernehalvdel.
Indre verden
Sindets dybder.
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Innovation
Innovation er en kreativ proces, hvorigennem der skabes
nytænkning, der efterfølgende
skaber værdi.
Innovator
Kan med sin kreative intuition
hjælpe med at skabe en anden
opfattelse af en udfordring og
fremkomme med nye løsningsforslag.
Intuition
Intuitionen er en umiddelbar indsigt eller visdom, der dukker op i
menneskets bevidsthed.
Intuitiv intelligens
Indre eller dybere forståelse for,
hvordan livsenergien kan anvendes til at udfolde menneskets
intuitive evner og potentiale.
Intuitiv kommunikation
Ubevidst og bevidst intuitiv informationsudveksling.
Intuitiv intelligens
Indre eller dybere forståelse for,
hvordan livsenergien kan anvendes til at udfolde menneskets
intuitive evner og potentiale.
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Intuitiv kommunikation
Ubevidst og bevidst intuitiv informationsudveksling.

Lederskab
Langsigtet proces med en vision
og et mål.

Intuitivt lederskab
Helhedsorienteret fokus, der
skaber forandring – personligt
og for relationer og omgivelser –
med de bedste og mest langsigtede virkninger.

Limbiske system
Den følende hjerne og hjemsted
for følelser.

Intuitiv vækst
Ændring af intuitiv intelligens og
bevidsthedsniveau.

Lykke
Tilstand af velvære, hvor vi kan
mærke livsenergi og kærlighed.

Kreativ intuition
Kreativ intuition er den kreative
og skabende intuition.

Management
Se under ledelse.

Kreativitet
Processen der frembringer innovation.
Kærlighed
Menneskets livsenergi og drivkraft.
Ledelse
(management)
Kortsigtet management tankegang med fokus på hvem,
hvad, hvordan og effektivitet
og fremfor alt mål og vækst på
bundlinjen.
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Livsenergi
Menneskets drivkraft.

Mental energi
Nærvær, fokus og opmærksomhed.
Naturlig vejrtrækning
Maven skubbes først ud ved en
langsom indånding. Herefter udvider brystkassen sig og til sidst
fyldes luft i den øverste del af
lungerne, før en langsom udånding. Ind- og udånding foregår
gennem næsen.
Neocortex
Den tænkende hjerne og hjemsted for bevidst tænkning.

159

Nervecelle (neuron)
Formidler information mellem
kroppen og hjernen (og hjertet),
og mellem hjernens forskellige
dele.
Noradrenalin
Signalstof regulerer vågenhed.
Omgivelseslederskab
Fokus, der skaber forandring
for omgivelser med de bedste
og mest langsigtede virkninger.
Forbinder det interne miljø – arbejdsmiljø, indeklima og sundhed
– med de eksterne omgivelser –
natur og ressourcer.
Ophold
Pause.
Paradigme
Grundlæggende antagelser og
principper inden for et bestemt
område.
Paradigmeskifte
Revolutionerende ændring af
grundlæggende antagelser og
principper.
Personlig vækst
Ændring af intelligens og intelligensniveau.
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Personlighed
Menneskets adfærd og egenskaber.
Personligt lederskab
Fokus, der skaber personlig forandring med de bedste og mest
langsigtede virkninger.
Rationale
Logisk sans.
Relationslederskab
Fokus, der skaber forandring
for relationer med de bedste og
mest langsigtede virkninger.
Reptilhjerne
Krybdyrhjernen og hjemsted for
instinkter.
Revolution
Revolutionen er en hurtig og
dybtgående forandring.
Sanser (fysiske)
Syn, lyd, smag, lugt og berøring.
Serotonin
Signalstof der regulerer impulsivitet.
Signalstof
Sørger for at nervesignaler overføres fra en nervecelle (neuron)
til en anden i hjernen.
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Sjæl
Skabes i mødet mellem livsenergien og menneskets krop og er
broen mellem livsenergien og
menneskets personlighed.
Stress
En mentalt eller følelsesmæssigt
presset tilstand.
Tankeaktivitet
Bevidste og ubevidste tanker,
hvoraf størstedelen foregår i det
ubevidste.
Thetabølger
4 – 8 Hz, forbundet med følelse.
Ubevidst intuition
Mavefornemmelse.
Venstre hjernehalvdel
Kontrollerer højre side af kroppen og betegnes som den logiske hjernehalvdel.
Vision
Fremtidig ønskværdig tilstand.
Visionær energi
Vision, værdier og retning.
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Med tiden vil
du ikke
længere tro,
at det er
din intuition,
der taler.
Pludselig
ved du det.
– Rikke Topp
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Denne bog er til dig, der vil udfolde dit intuitive potentiale og (r)evolutionere dit
personlige lederskab - både i dit privatliv og arbejdsliv. En ny teoretisk indgangsvinkel til intuitionens potentiale og konkrete intuitive værktøjer og øvelser guider
dig ind til det sted i dig, hvor frygt og kontrol ikke længere eksisterer. Med et
styrket fokus får du en dybere indsigt i din indre verden og sammenhængen til
den ydre verden, så du kan bruge din indre stemme – din bevidste intuition – som
drivkraft til kreativitet og til at løse dine private og arbejdsmæssige udfordringer.
Menneskeheden står i dag overfor en (r)evolution i forhold til, hvordan vi kan, skal
og bør lede os selv, vores relationer og omgivelser. For at vi kan forandre os med
en hastighed, der modsvarer ændringerne i en verden i konstant forandring, må
vi lære at leve i uvished og uden at lade os påvirke og bremse af frygten. For at
kunne håndtere kompleksiteten kræver det, at vi slipper kontrollen og lærer at
kombinere det langsomme, rationelle og analytiske med det hurtige og intuitive.
Med den bevidste intuition kobler vi rationale og intuition og dermed hjerne og
hjerte, og vi bliver i stand til at lede fra et nyt selvforståelses- og bevidsthedsniveau af ekstrem klarhed.
Med mod og vilje, og tillid til din bevidste intuition i dit personlige lederskab, bliver
du i stand til at koble den ydre og indre verden, hjerne og hjerte, og skabe helhedsorienterede forandringer med de bedste og mest langsigtede virkninger for
dig selv, dine relationer og dine omgivelser.
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