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Indledning. 
 

Denne e-bog handler om lavt selvværd. 

Ikke så meget om selve årsagen til lavt selvværd, derimod meget om alt det, du kan 

gøre for at give slip på det lave selvværd og dermed skabe et liv for dig selv, hvor du 

er i større balance og møder verden med større indre styrke.  

Bogen er opdelt i to dele: Du får i den første del af bogen forskellig nyttig viden om 

selvværd. I anden del hjælper jeg dig til at få fat i præcis den nøgle, som passer i 

låsen til DIT bedre selvværd, og du vil lære teknikker, som gør dig i stand til et 

hurtigt ”come back”, hver gang du falder tilbage i din gamle selvdestruktive 

tankegang. 

Du kender det godt: Din telefon, tablet eller din computer skal med jævne 

mellemrum opdateres til en nyere, bedre og mere powerfuld version. Det er vi så 

vandt til.  Men hvad med dig selv? Hvornår er du sidst blevet opgraderet? Kører du 

stadig på en gammel og utidssvarende version?  

De ydre omstændigheder i dit liv ændrer sig konstant: Du bliver ældre, er måske 

blevet voksen, har måske fået kæreste eller stiftet familie, fået uddannelse og 

måske et godt arbejde, og alligevel kan der være ting, som måske ikke rigtigt spiller i 

dit liv, fordi DU bliver ved med at være den samme! DU har måske de samme 

tankemønstre, de samme overbevisninger og de samme reaktionsmønstre, som du 

har tillært dig i den tidlige barndom. Det gav måske alt sammen mening engang for 

længe siden, men gør dig ikke længere nogen som helst gavn.  

Så er det ikke på tide at begynde arbejdet med at blive en ny og bedre version af dig 

selv? En version 2.0. 
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Det foregår desværre ikke på den måde, at du bare kan downloade den nye version, 

selv om den er ”available”. 

Du er nødt til at være villig til at udføre et stykke arbejde og prioritere og sætte tid 

af til at skabe den transformation, som du ønsker. Men med fokuseret, ihærdig og 

ikke mindst vedvarende indsats lærer du at tage lederskab og ansvar for dig selv, og 

du finder ind til dig selv igen.   

Kom i gang allerede i dag og du vil meget hurtigt opdage, at det slet ikke er så svært 

at styrke sit selvværd. Men du skal blive ved. Jeg anbefaler daglig indsats i mindst 40 

dage og derefter må du ikke bare stoppe og tro, at du nu er i mål. Du må blive ved 

med at styrke og vedligehold din selvværdsmuskel, så den ikke bliver slap igen.  

Det handler om mental styrketræning. 

Til arbejdet med denne e-bog er det en god idé at have en notesbog klar, eller 

måske bare en bestemt privat mappe på din computer eller telefon, hvor du kan 

skrive de ting ned, som jeg beder dig om. 

Alt bliver mere forpligtende og virkeligt, når det skrives ned i stedet for ”bare” at 

tænker tankerne i sit eget hoved. Ned på papir med det! Du må også gerne indvie 

andre i din proces, men jeg ved af erfaring, at de fleste foretrækker at arbejde på 

egen hånd med denne personlige opdateringsproces. 

Jeg ønsker dig god læsning og håber, at du bliver inspireret til at komme i gang 

allerede i dag med at styrke din selvværdsfølelse. 

 

  



3 
 

Del 1. 

1. Derfor skal du læse denne bog. 
 

Lavt selvværd er et meget udbredt fænomen blandt unge og voksne kvinder og 
mænd. Det er samtidig noget, som ingen rigtigt taler om. Lavt selvværd kan opleves 
som skamfuldt af den enkelte, men alligevel også som noget, der bare er en del af 
livet. Noget vi bare må finde os i. Noget, der med tiden forhåbentligt over af sig selv 
igen.   

Det gør det måske også. Nogen gange. Og så alligevel ikke.  

Under alle omstændigheder mister man sig selv lidt hen ad vejen. 

At være udfordret af lavt selvværd og manglende selvtillid er ikke et karaktertræk, 
som du er født med, og som vil definere dig resten af livet. Men jo længere du har 
den opfattelse, at du f.eks. ikke er god nok eller ikke er værd at elske, jo mere bliver 
det en vane at tænke sådan, og til sidst bliver det en del af din identitet. 

Derfor er det en utroligt dårlig strategi bare at finde sig i lavt selvværd og ikke turde 
gøre noget ved det. Du har nemlig masser af power i dig! Du er født med power i 
dig. Du er i den grad i stand til at bryde vanen og få det så meget bedre. I første 
omgang er det nok at være villig til forandring. Dernæst kan du begynde at tage fat 
og begynde at transformere dig selv, så du i større grad indtager din plads og står 
stærkt i dig selv. 

Hvis du er en af de mange, som har udfordringer med selvværdet, ja så ved du 

udmærket godt, hvordan det er vildt ubehageligt, hæmmende og måske direkte 

invaliderende at være overbevist om, at man ikke er god nok, ikke klog nok, ikke 

smart nok, ikke slank nok, ikke interessant nok, ikke smuk nok, ikke værdig til at 

blive elsket, ikke….     

Listen kan sikkert fortsættes i det uendelige med lige præcis DINE udfordringer og 

hæmmende overbevisninger.  

Disse begrænsende overbevisninger er alle baseret på frygt. Det er frygt der gør, at 

du ikke længere har adgang til din power. Frygt bloker dig. Frygt gør, at du rent 

energetisk vibrerer meget lavt, og din adfærd bliver derfor uhensigtsmæssig og 

tjener slet ikke dig selv.  



4 
 

Kan du mon nikke genkendende til nogle af disse typiske kendetegn på frygtbaseret 

tankegang, hvor du vibrerer meget lavt: 

 Du er selvudslettende 

 Du opfatter dig selv om offer 

 Du undgår gerne andre, fordi du hele tiden sammenligner dig med dem  

 Du er vred på dig selv 

 Du tvivler på dig selv 

 Du bliver let defensiv og går i forsvarsposition  

 Du føler dig ufuldstændig eller anderledes 

 Du vil helst udsætte ting 

 Du føler dig alene, trist    

 Du har ofte trang til at trøstespise 

Jeg vil i denne bog vil jeg vise dig, hvordan du med få og ret enkle øvelser kan tage 

ejerskab over dine udfordringer og begynde at styrke dig selv, styrke dit rodnet og 

styrke dit energifelt. Alt dette bliver du klogere på lidt senere.    

Som tidligere sagt bliver det måske ikke let for dig, og det kræver øvelse, men netop 

med øvelse – daglig øvelse – bliver du stærkere, hviler mere i dig selv og er ikke 

længere så afhængig af, hvad du tror, andre tænker om dig. 
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2. Hvad er selvværd egentlig? 
 

Selvværd handler om, at du dybt inde i dig selv bare VED, at du er god nok. Du er 

aldrig rigtigt i tvivl. Du er noget værd som person og som menneske. Du er tro mod 

dine egne værdier og dine meninger. Du søger ikke nødvendigvis anerkendelse 

udefra – du har den i dig selv. Jeg kalder den gerne for inderkendelse.  

Som hovedregel tror du altså på dig selv, du hviler i dig selv, du respekterer dig selv 

med både dine positive og negative sider. Du accepterer dig selv og alt det, du er -  

samt alt det, du ikke er! Du møder dig selv om din allierede og ikke som din fjende. 

Du er ikke hård mod dig selv. Tværtimod, du behandler dig selv med stor kærlighed 

og stor vær-dig-hed – du tør godt være DIG og ved bedst selv, hvad der er godt og 

rigtigt for dig. 

Prøv at forestille dig, at du er et træ. Et stort flot træ med dybe, sunde og kraftige 

rødder. Disse rødder er dit anker. De holder dig fast – også i stormvejr. Træet svajer 

måske fra side til side, når stormen rusker i det, men dine rødder er solidt placeret i 

jorden, så du vælter ikke. Over jorden har du stammen og en stor flot og forgrenet 

krone med mange grene og kvister. Disse grene og kviste repræsenterer alt det du 

kan, dine kvalifikationer, dine evner og alt det, du har lært. 

Dette er et billede på dig, når du har selvværdet i orden. 

 

Omvendt, hvis dit rodnet er svagt i forhold til træets krone, så er dit selvværd ikke så 

stærkt, og du kan sikkert forestille dig, hvordan du risikerer at blive væltet omkuld i 

stormvejr.  
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2.1 Forskel på selvværd og selvtillid:  

Alt hvad der er under jorden, kan vi kalde dit selvværd, mens alt det, der er over 

jorden, kaldes din selvtillid. Det gælder om at skabe balance imellem selvværd og 

selvtillid, og mange mennesker har heldigvis en fin balance mellem de to ting. Der 

findes til gengæld også forskellige versioner af ubalance mellem selvværd og 

selvtillid, og du kender måske selv eksempler på folk, som tilsyneladende oser af 

selvtillid men som stadig, dybt nede, har et rigtigt dårligt selvværd? 

 

3. Lavt selvværd og din personlige energi. 
 

Ovenstående selvværdstræ viser forhåbentligt tydeligt, hvordan du vil være 

udfordret af dårligt eller lavt selvværd, når dit rodnet ikke er tilstrækkeligt solidt. 

Jeg vil dog også give dit et andet billede på, hvad der sker rent energetisk, når du har 

udfordringer med selvværdet.  

Forestil dig, hvordan du er omgivet af dit eget personlige energifelt, din såkaldte 

aura. Dit energifelt danner en lysende krans rundt om hele din krop. Den lader din 

egen energi projicere ud i rummet og beskytter dig samtidig mod andres energi.  

Hvis dit eget energifelt ikke er stærkt nok, hvis der er huller i det, så er dit selvværd 

truet, og så lader du faktisk andre mennesker trænge ind i dit personlige energifelt. 

Deres energi påvirker dig, og du vil ikke være i stand til at stå imod – rent energetisk. 

Du giver simpelt hen din power væk. 

Jeg vil her ikke beskæftige mig så meget med, HVORFOR det er blevet sådan. I 

virkeligheden finder jeg det slet ikke interessant at finde mulige forklaringer - det 

spændende og det vigtige består i at få teknikker og redskaber til at styrke sig selv 

igen rent energetisk - styrke sit rodnet. 

Her vil jeg blot slå fast, at du er ikke født usikker. Det er 100 % sikkert! Da du var lille 

tvivlede du ikke på dig selv! Ikke et sekund! Du krævede din ret og gjorde sikkert 

højlydt opmærksom på dig selv og dine behov. Men sådan blev det ikke ved med at 

være! 

Hvad er der så sket? 
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The most common way people give up their power 

is by thinking they don’t have any. 
Alice Walker 

 

Du og jeg er blevet socialiseret, så vi kan passe ind i familien, skolen og samfundet. 

Vi har lært at undertrykke vore behov, lært at indrette os, lært at tune ind på andres 

energi. Nogle af os har desuden erfaret, at man kommer længst ved at indrette sig; 

vi får den kærlighed eller den opmærksomhed, som vi har brug for, ved at indrette 

os og opføre os på en bestemt måde, som er socialt, familiært og kulturelt 

accepteret. 

Alt dette har udspring i din barndom og er derfor svært at gøre noget ved.  

 

4. Kan man så overhovedet gøre noget ved lavt selvværd?  
 

Det korte svar er et rungende JA.  

Du er ikke bygget af sten og kan til enhver tid ændre dig. Også selv om det måske 

bliver lidt krævende og kan føles lidt utrygt. Du har jo sikkert mange års erfaring 

med at sætte masser af begrænsninger for alt det vidunderlige du er og for alt det 

vidunderlige universet kan give dig, hvis du bare rækker ud efter det. Og du har nok 

knap så megen erfaring, eller slet ingen erfaring overhovedet, med at arbejde 

systematisk og målrettet med at udvikle dig selv. 

 

4.1 The comfort zone  

Du har måske hørt om begrebet ”the comfort zone”?  

Det er den zone, som du er vandt til at være i: du gør det, du plejer at gøre; tænker 

de tanker, du plejer at tænker og taler på den måde, du plejer at tale. Same old, 

same old. Det føles trygt og velkendt at være i denne comfort zone. Du kører bare 

rundt og rundt i samme spor, i samme uendelige og selvbekræftende negative 

spiral: 
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Højst sandsynligt er der slet ikke spor behageligt i denne såkaldte comfort zone, og 

måske hader du ligefrem at være i den. Dit ego arbejder dog hårdt for at holde dig 

fast her og overbeviser dig på snedig vis om, hvor ubehageligt og truende det kan 

være, hvis du vover dig ud.  

Derfor vil du helst blive i denne zone og søger helt automatisk tilbage til den, så 

hurtigt du kan, hvis nogen eller noget har tvunget dig ud af den. 

MEN!  

Så længe du befinder dig i denne comfort zone er ingen udvikling mulig! Ingen! 

4.2 The ugly zone 

Hvis du har mod på at udvikle dig selv og skabe en tilværelse, hvor du ikke kunne 

drømme om at tale dårligt om dig selv eller bare at tænke dårligt om dig selv, ja, så 

er du nødt til at komme ud af din comfort zone og komme over i det, som jeg kalder 

the ugly zone. Det er nemlig her, al udvikling finder sted!  

Du er usikker på dig 
selv og har lavt 

selvværd.

Du tænker negative 
og selvsaboterende 
tanker: "Jeg er ikke 

god nok".

Du føler dig 
anspændt og 

nervøs.

Du trækker dig 
tilbage og vil helst 
være usynlig. Din 

adfærd er 
uhensigtsmæssig og 
tjener dig på ingen 

måde.
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Når du er i ”the ugly zone” mister du fodfæstet en gang imellem og måske føler du 

endda, at du af og til befinder dig i frit fald.  

Men jeg lover dig: Hvis du er vedholdende og tager én eller flere øvelser eller 

teknikker til dig og øver dig, til det føles helt naturligt, så vil du skabe dig et helt nyt 

mindset, hvor du efterhånden hviler så meget i dig selv, at du ikke længere har lyst 

til - eller behov for - at gøre dig selv lille. Du har ikke længere behov for at nære dig 

selv på andre anerkendelse. 

Giv ikke din power væk! 

 

Du skal altså være villig til forandring! Er du villig? Villig til at give slip og villig til at 

heale dit negative syn på dig selv?  

 

5. Selvværdshjulet 
 

Før vi går i gang, vil jeg bede dig udfylde et såkaldt selvværdshjul for at 

dokumentere din nuværende tilstand i forhold til selvværd: 
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Sådan gør du: For hvert af disse udsagn giver du dig selv en score fra 1 – 10, hvor 10 

angiver, at udsagnet er fuldstændigt sandt for dig, og hvor 1 angiver, at det slet ikke 

passer på dit liv. I hver af de 8 felter tegner du en streg.  

 

Det kunne eventuelt se sådan ud: 

 

 

 

 

 

 

Jeg tænker  
positive tanker om  
mig selv. 

Jeg er altid 

tilfreds med 

mig selv og 

ved, at jeg 

er god nok. 

Hvor tilfreds 

er jeg med 

mit 

selvværd? 

Jeg tror på, at 

andre mennesker 

holder af mig for 

den person jeg 

er. 

Jeg prioriterer 

altid mig 

selv før alle 

andre. 

Jeg føler mig groundet og 

sikker uanset hvor jeg er, 

eller hvem jeg er sammen 

med.  

 

Jeg er tro mod mine egne 

værdier og tør stå op for dem.  
Jeg kommer hurtigt videre, når jeg 
har taget fejl eller har 
lidt nederlag. 
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Hvad kan du bruge dette billede til? 

Selvværdshjulet giver dig et øjebliksbillede af, hvordan det er at være dig lige nu. 

Læg mærke til de punkter, hvor du scorer rigtigt lavt, for det angiver, hvor du med 

fordel kan sætte ind. Du kan dog i første omgang også vælge at lægge mærke til de 

punkter, hvor du scorer lidt højere, for her vil det være lettere for dig at sætte ind – 

du vil hurtigere opleve succes, når du har fokus på disse punkter, og derefter kan du 

give dig i kast med de lidt sværere udfordringer.  

Det kan være en rigtig interessant øvelse at tegne dette selvværdshjul igen efter et 

par måneder, hvor du har arbejdet flittigt med noget af øvelserne, som følger i 

anden del af denne bog. 

 

 

 

Jeg kommer hurtigt videre, 
når jeg har taget fejl eller har 
lidt nederlag. 
 

Jeg tænker  
positive tanker om  
mig selv. 

Jeg er altid 

tilfreds med 

mig selv og 

ved, at jeg 

er god nok. 

Hvor tilfreds 

er jeg med 

mit 

selvværd? 

Jeg tror på, at 

andre mennesker 

holder af mig for 

den person jeg 

er. 

Jeg prioriterer 

altid mig 

selv før alle 

andre. 

Jeg føler mig groundet og 

sikker uanset hvor jeg er, 

eller hvem jeg er sammen 

med.  

 

Jeg er tro mod mine egne 

værdier og tør stå op for dem.  
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Hvordan har du det, nu hvor du med stor ærlighed har givet dig selv forskellige 

scorer? Er det en øjenåbner for dig?  

Her er i så fald endnu en øjenåbner for dig: 

 

6. The moment of truth.  
 

Tag denne sandhed til dig, selv om det er en sandhed, som chokerer og støder 

mange mennesker:  

Du har selv skabt det liv, du lever lige nu!  

Du skaber nemlig hele tiden – uanset om du vil eller ej! Bevidst eller ubevidst. Kun 

DU er skyld i, at du igen og igen giver din power væk! Kun DU tillader, at andre 

invaderer dit energifelt, fordi du selv energetisk vibrerer lavere end dem! DU er den, 

der står foran porten til al din power. DU har lukket porten godt i og har smidt 

nøglen væk!  

Du fortæller måske dig selv en anden historie, hvor du spiller offerrollen, men i 

virkeligheden har ingen andre blokeret dig: Du har blokeret for dig selv med 

holdninger og tanker, der er baseret på frygt. 

Den gode nyhed er så, at det omvendt kun er DIG, der har den sande power til at 

skabe noget andet: Kun DU kan begynde at opfatte dit liv på en anden måde og 

dermed tage din power tilbage. Kun DU kan hæve barren i div liv. Kun Du kan 

beslutte dig til at se dit liv gennem kærlighedens briller og dermed begynde at 

vibrere højere og skabe et stærkt energifelt! Kun du kan begynde at tænke tanker, 

som bygger dig op! 
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 Er du klar til at tage de først små babyskridt i retning af en opgraderet version af dig 

selv? 

Sig det højt: JA, jeg vil gerne have det bedre! JA, jeg vil gerne lære at stå stærkt i mig 

selv! JA, jeg vil gerne kunne stå i mit eget lys! JA, jeg tager min power tilbage. JA, jeg 

vil gerne lære at bryde vanen med at tænke mig selv ned og ja, jeg vil gerne lære at 

tænke op-tanker! 

PS: Hvis du kan mærke, at noget holder dig lidt tilbage her, så er det igen dig selv, 

som tvivler på, at du kan ændre dig. 

 

Del 2:  

Din værktøjskasse: 
 

Din værktøjskasse er veludstyret og kommer til at bestå af følgende 7 redskaber og 

14 øvelser. 

1. Vigtige åndedrætsteknikker: Øvelse 1-3 

2. Tanker, følelser og adfærd: Øvelse 4 - 8 

3. Vær god ved dig selv: Øvelse 9 

4. Meditation: Øvelse 10 

5. Dagbog: Jeg-er-så-god: Øvelse 11 

6. Øvelse til at slippe afhængighed: Øvelse 12 

7. Dine magiske morgenminutter: Øvelser 13 - 14 

Jeg forestiller mig, at du læser alt igennem og derefter starter fra en ende af: gå 

igennem alle øvelserne - også der, hvor det bliver lidt svært for dig. Hvis du virkelig 

har modstand mod én af øvelser, så spring den dog over til du har arbejdet et stykke 

tid med de andre øvelser og har fået mere mod til at eksperimentere med dig selv.  
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1. Vigtige åndedrætsteknikker. 
 

Dit åndedræt er døren til dit indre. Dit åndedræt holder dig i live. Det forsyner dig 

med livskraft. Det skal helst være dybt, roligt og fylde dig med livsenergi.  

Ofte er man slet ikke bevidst om sin vejrtrækning, men det er virkeligt en god ide at 

mærke efter et par gange om dagen.  

Tjek lige efter: Hvordan er din vejrtrækning lige nu? Går den helt ned i maven? Eller 

når den kun lige til det øverste af brystet, hvilket er ret normalt, hvis man er stresset 

og usikker på sig selv?  

Og du arbejder jo i øjeblikket med at blive bevidst om dig selv, så her er et par 

vejrtrækningsøvelser, som jeg vil anbefale dig at øve dig på. Ydre ændringer kræver 

altid indre ændringer, så det er med åndedrættet, at vi skal starte. 

Først vil jeg sikre mig, at du trækker vejret på den rigtigt måde:  

Øvelse 1: Læg en hånd på maven og en hånd på brystet. På din næste indånding 

sørger du for at føre luften helt ned i maven. Mærk med hånden, hvordan maven 

udspiler sig som en ballon, og hvordan luften efterhånden når op i brystregionen, 

hvor du kan mærke, hvordan din hånd hæver sig. På din udånding lader du luften 

sive ud oppefra: først ud af brystet og til sidst ud af maven, som du kan mærke 

bliver lille, efterhånden som den bliver tømt for luft. 

Dette dybe åndedræt skab ro og balance. Det modvirker stress og spændinger i 

kroppen og hjælper dig med at få styr på dine tanker. 

 

Øvelse 2: Vekselåndedrættet går ud på, at du med højre hånds tommelfinder lukker 

for højre næsebor, hvorefter du ånder dybt ind gennem venstre næsebor, lukker for 

venstre næsebor med din pegefinder og åbner for højre næsebor, hvorefter du 

ånder ud gennem højre næsebor. Så ånder du ind igen gennem højre næsebor, 

lukker for det og ånder ud gennem venstre næsebor.  

Det var én runde.  

Du bruger hele tiden tommel- og pegefingre på højre hånd til at lukke og åbne for 

dine næsebor.  

Brug dette åndedræt i nogle minutter - gerne om morgenen før du skal afsted. 
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Vekselåndedrættet hjælper dig til at balancere dine to hjernehalvdele. Det skaber 

klarhed. Det skaber ro og fokus. 

 

Øvelse 3: ”16 sekunder” er et fantastisk åndedræt og kaldes 16 sekunder, fordi det 

netop tager 16 sekunder at gennemføre en runde. Du må dog meget gerne bruge 

længere tid end kun de 16 sekunder!  

Det er et åndedræt, som du kan bruge når som helst og hvor som helst, du har brug 

for at bringe ro på foretagendet og få følelsen af at blive centreret igen.  

Det går i al sin enkelthed ud på, at du ånder dybt ind, mens du tæller til fire; så 

holder du vejret inde, mens du igen tæller til fire; ånder ud igen på fire og holder til 

sidst vejret ude, mens du tæller til fire.  

Altså 4 – 4 – 4 – 4. Prøv det! Gør det gerne én gang i timen og altid i situationer, hvor 

du er utilpas, f.eks. i sociale situationer, som er ubehagelige for dig. 

For endnu en åndedrætsteknik, se øvelse 9. 

 

2. Tanker, følelser og adfærd. 
 

Det er sådan, at dine tanker og dine følelser har en afgørende betydning for din 

selvværdsfølelse. Dine tanker skaber en følelse, som skaber en kropslig 

fornemmelse, som styrer din adfærd, som igen bekræfter dine tanker, som …..   

Sagt på en anden måde: Hvordan du tænker og hvordan du har det, hænger tæt 

sammen med den måde, du opfører dig. 

Det kan illustreres på følgende måde: 
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Tanker: Det der går gennem hovedet på dig. 

Følelse: Dit humør og det du føler i situationen. 

Krop: Hvordan du mærker dine følelser i din krop: fysiske symptomer, kropslige 

fornemmelser og hvordan du vibrerer. 

Adfærd: Hvad du siger, IKKE siger, gør eller netop IKKE gør. 

Når vi snakker lavt selvværd, ligger du som udgangspunkt under for negative og 

frygtbaserede tanker. Derfor giver det super god mening at sætte ind på præcis 

dette punkt: dine tanker. Men du får også lidt øvelser til at lave en indsats omkring 

følelser, din adfærd og din krop.  

Hvis du bliver i stand til at ændre på bare ét af disse parametre, så vil alt andet også 

ændre sig.  

Det er vigtigt, at du forstår en ting her: Du har altid et valg! Hvert eneste øjeblik 

træffer du og jeg – bevidst eller ubevidst – et valg. 

Du kan nemlig selv vælge hvordan du f.eks. skal agere, det behøver ikke længere at 

være pr. automatpilot.  Men du må være villig til at ændre dig. Med villighed til 

transformation og vedvarende indsats kan du med tiden lære selv at bestemme, 

hvordan du vil tænke, føle og handle. Lyder det ikke fantastisk? Forestil dig, at du 

tager lederskab og ansvar for dig selv og lever ud fra præmissen, at DU er noget 

ganske særligt, og at DU har noget ganske særligt at bidrage med. Ville det ikke være 

helt fantastisk? 

Tanker

FølelseKrop

Adfærd
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 2.1 Dine tanker:  

For mig er det som sagt super vigtigt at sætte ind lige præcis her, fordi alt netop 

starter med en tanker. ALT starter med en tanke. Næsten uanset hvad du oplever i 

dit liv, så påvirkes du ikke så meget af selve det, der sker - det er meget mere dine 

TANKER om det der sker, der påvirker dig. 

 

Alt det vi er, er resultatet af hvad vi har tænkt. 
     Buddah 

 

Du har masser at tanker i dit hoved. Tusindvis af tanker. Omkring 60.000 tanker i 

døgnet, selv om du kun er bevidst om en lille brøkdel af disse tanker. Dine mange 

tanker er bare tanker, de er ikke nødvendigvis kendsgerninger. Og de har som oftest 

intet med virkeligheden af gøre.  

 Tanker kan være sande men også usande, og du behøver ikke at tro på dem. 

Det er bare tanker. 

 Tanker kan være vigtige eller slet ikke vigtige, og du kan vælge at tage dig af 

kun de tanker, som gavner dig. Det er bare tanker. 

 Tanker er ikke nogen ordre, og du behøver ikke at adlyde dem. Det er bare 

tanker. 

 Tanker kan aldrig udgøre nogen trusser – uanset hvor negative eller truende 

de måtte virke. Det er stadig bare tanker! 

 

Problemet med dårligt selvværd er ofte, at du har tendens til at opfatte dine egne 

tanker (jeg er grim, dum, en fiasko, jeg har intet at sige, jeg kan ikke finde ud af det) 

som kendsgerninger og ikke bare som tanker, som du kan lade drive forbi ligesom 

skyer på himlen, netop fordi de kun er tanker.  

Så snart du hopper med på en negativ og frygtbaseret tanke, at du f.eks. ikke har 

noget at byde ind med i en klassediskussion, eller at du ikke er populær nok, så 

begynder du at vibrere lavt, og dit magnetiske felt svækkes betydeligt. 

Som menneske har vi dog desværre en tendens til at tænke negative tanker pr. 

refleks. En del af vores sind har til opgave at passe godt på os og ser derfor hele 

tiden efter mulige farer og truende situationer. Disse automatiske negative tanker 

forkortes NAT (negative automatiske tanker) på dansk, men jeg selv foretrækker den 
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engelske forkortelse ANT (automatic negative thoughts), fordi jeg med ordet ”ant”, 

(som betyder ”myre”) ser billedet for mig, hvordan de negative tanker kribler og 

krabler i vores hoved. De bringer dumme, modbydelige og selvdestruktive tanker 

med sig, som skal stoppe lige nu! Du må ikke være en slave af dine tanker. Du må 

ikke lade dine tanker være din herre. Forholdet skulle gerne være omvendt, så DU er 

herre over dine tanker. 

Hvis du er udfordret af lavt selvværd, har du nok haft disse tanker/disse myrer 

kravlende rundt i dit hoved non stop. Måske i årevis. Og du lægger nok slet ikke 

mærke til det! Alle disse frygtbaserede tanker har kun ét formål: at bekræfte gamle 

og indgroede begrænsende og selvdestruktive overbevisninger om dig selv. Og 

dermed holde dig fast. Sikre status quo. Sikre at du bliver i den føromtalte comfort 

zone. 

Hvordan sætter man så ind imod alle disse negative tanker?   

For at ændre noget, er vi nødt til at være bevidst om, hvad der sker. Så én af de ting, 

du i første omgang kan gøre, er at øge din bevidsthed omkring dine tanker. Jo bedre 

du bliver til at opfatte og fange disse negative automatiske og frygtbaserede tanker, 

jo bedre bliver du til at træffe selvkærlige valg. Det kræver selvfølgelig, at du er 

opmærksom og nærværende, for ellers opdager du slet ikke, hvad der sker inde i 

dig. 

 

 

Øvelse 4: Begynd at lægge mærke til, hvad du går og tænker, og prøv at skrive ned i 

din notesbog tanke for tanke, så snart du bliver bevidst om, at dine ANTS er på spil, 

og du tænker dig selv nedad, tænker dig lille eller tænker kritisk omkring dig selv. 

Noter også dine bekymrende tanker om noget, der måske skal ske, og noter hvad du 
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tænker, at andre tænker om dig: ”De begynder sikkert at grine ad mig, hvis jeg 

svarer forkert på dette spørgsmål. ”  

Når du i et stykke tid har samlet og noteret dine frygtbasserede tanker, så skal du 

begynde på det sjove: Find kontrasten! Modbevis din tanke! For hver eneste lille, 

begrænsende, bekymrende og nedrakkende tanke findes der en lige så positiv, 

selvudvidende og opløftende tanke. Tænk denne tanke! Gør den til din! Skriv den 

ned!  

Hvis du tænker: ”Jeg er ikke god nok”, så kunne kontrasten være: ”Jer er helt 

perfekt”. 

We don’t manifest what we want,  

we manifest what we believe! 
Sonia Ricotti 

 

Det, du har fokus på, det får du mere af. Din hjerne er nemlig sådan indrettet, at den 

altid vil søge bevis for, at dine tanker er rigtige – den vil søge efter beviser for, at du 

er dygtig, at du sagtens kan finde ud af det, at alting bare går godt m.m. hvis det er 

sådan, du tænker. 

Ved at finde kontrasten har du et stærkt redskab til ALTID at kunne øge din egen 

vibration og finde beviser for, at din oprindelige tanke IKKE er rigtig. Det kan godt 

være svært i starten men bliver lettere og lettere med øvelse. 

Hvis du synes at det er svært at finde kontrasten og modbevise din tanke, så prøv at 

forestil dig, at din bedste ven havde denne forfærdelig tanke om sig selv; hvad ville 

du sige til hende eller til ham? 

 

2.2 Dine følelser:  

Dine tanker forplanter sig om sagt til en følelse eller en kropslig fornemmelse. Men 

da det jo kun var en tanke, der satte det hele i gang, kan du til enhver tid sætte ind 

og vælge en anden tanke. En mere positiv tanke. Det vil stadigvæk kun være en 

tanke, men den føles så meget bedre. Og du vil mærke, at du vibrerer så meget 

højere med positive tanker. 

Når vi snakker følelser, er det vigtigt, at du begynder at lægge mærke til, hvad du 

føler. Du må ikke være bange for dine følelser. Der er så meget power i dine følelser. 
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Dine følelser har et budskab til dig. Og der kommer bestemt ikke noget godt ud af at 

undertrykke dine følelser eller løbe langt væk fra dem i et forsøg på at undgå 

smerte. Tværtimod: Feeling is healing. Tillad dine følelser, også selv om de i starten 

er totalt præget af frygt. Brug dit dybe, rolige åndedræt og ånd ind i følelsen i 90 

sekunder og prøv så bevidst at finde kontrasten. Dvs. at du bevidst tænker en anden 

tanke, som gør dig godt, som bygger dig op, og som giver dig en meget bedre 

følelse. 

Øvelse 5: Sæt intentionen for din dag allerede om morgenen. Din intention er 

meget stærkere, end du nok forestiller dig. Beslut dig til, hvordan din dag skal være, 

og hvordan det skal føles at være DIG i dag. Stil dig selv dette spørgsmål: Hvordan 

kan jeg træde ind i en større mig i dag? Noter det i din notesbog og gå så målbevidst 

efter det. Alene det, at du har sat intentionen, styrker dit energifelt, og du vil ikke så 

let give din power væk til andre.  

Jeg anbefaler faktisk, at du bliver liggende et par minutter efter at alarmen har 

ringet om morgenen, stræk dig, smil for dig selv og tænk på, hvordan det skal føles 

at være dig, når din dag er forbi.  

Øvelse 6: I din notesbog skal du nu i gang med at føre din glædesdagbog! Du skal 

hver eneste dag, og helst når du er ved at skulle i seng, notere mindst 3 nye ting, 

som den pågældende dag har gjort dig glad i låget. Selv den mindste ting tæller, 

også selv om du ikke blev særlig glad lige i situationen: ”Jeg har i dag smilet til én i 

klassen”. ”Himlen var helt vidunderlig i morges”. ”Jeg gav mig tid til virkeligt at nyde 

min kaffe i dag”. 

 

Denne øvelse hjælper dig til at fokusere på alt det positive, der er i dit liv, i stedet for 

alt det negative, som du nok er så vandt til at lægge mærke til. Husk igen at din 

hjerne hele tiden leder efter beviser for det, du tænker. Så ved at tænke positive 
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tanker, glædestanker, leder din hjerne efter flere positive beviser for, at du 

selvfølgelig har ret. 

2.3 Din adfærd:  

Hvis du ønsker at udvikle dig, bliver du nødt til at komme over i the ugly zone og 

placere dig i situationer, som du ellers er bange for. Der er ingen vej uden om. Hver 

gang du presser dig selv bare et lille babyskridt ud af din comfort zone, får du mere 

hverdagsmod og oplever, at verden ikke går under, selv om du kommer til at sige 

eller gøre noget forkert.  

Vi begår alle fejl, det hører med til at være menneske og tro det eller ej, vi vokser 

faktisk lidt hver gang, vi begår en fejl; vi er nemlig i stand til at lære af vores fejl og 

kan korrigere lidt måske allerede næste gang, vi står i den samme situation. 

Øvelse 7: Brug lige lidt tid på at tænke dig om: Hvor ville det være lettest for dig at 

gøre noget andet, end det du plejer? Find et ganske specifikt punkt: Stå med rank 

ryg. Sig hej til én du møder. Sig ”god morgen” eller hvad der nu er passende. Giv 

gerne et smil eller en kompliment til én i løbet af dagen. Prøv at række fingeren op i 

klassen og sig noget. Stå foran tavlen og fremlæg et emne, du arbejder med. 

Denne øvelser går ud på at gøre noget af det, som du skubber fra dig eller udsætter, 

fordi du ikke tør og er præget af dine frygtbaserede tanker.  

Du er måske bange for, hvad de andre skal tænke om dig? Du forestiller dig måske, 

at de andre vil grine ad dig? Lad dem om deres tanker - de har i virkeligheden nok 

slet ikke tanke for dig – de tænker meget mere på sig selv og på, hvad de skal sige.  

Du skal kun koncentrere dig om dine egne tanker!  

  

2.4 Din krop: 

Omkring din krop, skal du huske på, at den er det eneste hus, du skal bo i hele dit liv. 

Så sørg for, at den bliver holdt ved lige, og at der er rent og pænt på alle etager!  

Når man er udfordret af lavt selvværd, har man ofte tendens til at ville skjule sig, gå i 

ét med tapetet og allerhelst være usynlig.  

DET GÅR BARE IKKE! 

Hvis du f.eks. har den overbevisning, at du ikke kan tale med mennesker, du ikke 

kender i forvejen, så vil dette afspejle sig i dit kropssprog: Du vil typisk have en dårlig 

holdning og typisk være let foroverbøjet. Du spænder måske i skuldrene og dine 
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skuldre er trukket godt om ørerne. Du er i forsvarsposition. Du virker afvisende! 

STOP DET! Det sender et helt forkert billede af dig og andre kan fejlagtigt opfatte dig 

som en, der ikke er spor interesseret i kontakt – netop fordi du virker afvisende. Du 

opnår meget mere, hvis dit kropssprog er åbent.  

Øvelse 8: Bliv bevidst om din fysiske holdning: Ret din ryg, hold hovedet højt, 

skuldrene er tilbage og nede, brystet skudt frem. Hovedet i en lige linje med 

rygsøjlen. 

Ær din krop! Vis at du er stolt af den!  Pas ekstremt godt på den! Og træk vejret! 
Træk vejret rigtigt! 

Du må meget gerne begynde at gøre noget ud af dig selv – gøre dig lækker for dig 

selv. Begynd at dyrke noget motion eller sport. Hvad kunne være lige noget for dig? 

Svømning? Løbeture? Lange gåture? Yoga? Dans? Fysisk aktivitet hjælper utroligt på 

din selvværdsfølelse, idet du begynder at udstråle selvsikkerhed og selvbevidsthed. 

 

3. Vær god mod dig selv! 
 

Det bedste du kan gøre, når du vil højne dit selvværd, er at arbejde indefra og ud. 

Selvværd kommer indefra – selvtillid kommer udefra. Overøs dig selv med 

kærlighed. Fortæl dig selv, at du er hel og helt fantastisk – præcis som du er. 

Øvelse 9: Her får du endnu en åndedrætsøvelse, som hjælper dig med at sætte en 

stopper for selvhad, selvdestruktive tanker og tendens til at gøre dig selv lille:  

Sæt dig på en stol eller i skrædderstilling på en yogamåtte. Din ryg er rank, 

skuldrene er afslappede og nede, hagen er trukket let ind mod rygsøjlen, så din 

nakke er lang og lige. Hænderne er i Gyan mudra, dvs. at du fører spidsen af din 

tommel- og pegefinger sammen. Lad hænderne hvile på dine knæ. 
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Begynd nu at trække vejret på denne måde: ånd dybt ind gennem næsen og dybt ud 

igen gennem munden. Ånd nu ind gennem munden og ud gennem næsen. Igen ind 

gennem næsen og ud gennem munden. Fortsæt på denne måde i 3 -5 minutter. 

 

4. Meditation. 
 

Meditation er helt uovertruffen i arbejdet med at stå stærkt i dig selv og tage sin 

plads. Meditation fjerner effektivt tvivl, begrænsninger og frygt og fører dig hurtigt 

ind i et selvkærligt energiflow. Jeg kan kun anbefale, at du hver eneste dag under dig 

selv tid til et par minutters meditation.  

Øvelse 10: Her vil jeg give dig en meditation fra kundalini yoga’ens skattekiste: Den 

kaldes ”Old Gypsy Way of Calling The Spirit”. 

Sæt dig på en stol eller i skrædderstilling på en yogamåtte. Din ryg er rank, 

skuldrene er afslappede og nede, hagen er trukket let ind mod rygsøjlen, så din 

nakke er lang og lige. 

Før nu dine arme op over hovedet med håndfladerne vendt ind mod hinanden. Før 

armene lidt ud til siden i en vinkel på ca. 60°. Albuerne er strakte, håndleddene er 

strakte og fingrene er strakte. 

Denne stilling holder du i 3 minutter, mens du trækker vejret (se øvelse 1) dybt og 

langsomt. Forestil dig en flamme ved hjertecentret. 

https://simplybalance.dk/yoga/
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Når de tre minutter er gået, gør du sådan:  

Ånd ind og hold vejret i 15 sekunder, mens du stadig holder armene i vejret, ånd ud 

igen. 

Ånd ind og hold igen vejret i 15 sekunder, mens du mærker hvordan du er forbundet 

med Moder Jord, ånd ud igen. 

Ånd ind for tredje gang og hold vejret i 15 sekunder, mens du smager på livets 

sødme. Ånd ud og sid ganske stille i et minut. Uden at bevæge dig. Bare mærk 

energien i din krop. 

 

5. Jeg-er-så-god-dagbog. 
 

Øvelse 11: Jeg vil gerne invitere dig til at føre dagbog over alle de gode ting, du gør, 

er og kan. Og med dagbog mener jeg faktisk, at du hver dag skal skrive 3-5 ting ned, 

hvor du kan give dig selv et skulderklap og rose dig selv. Det kan handle om et af 

dine mange talenter, dine succeser, noget du har gjort for andre eller noget, som du 

netop har gjort for dig selv. Alt muligt! Bare du sørger for at skrive det ned og ikke 

nøjes med at tænke det og tro, at det så er godt nok. Det skal ned på papir!  

Det vil nok være en udfordrende øvelse for dig at rose og anerkende dig selv for den 

fantastiske person du er og for de mange fantastiske evner, du har. Det bliver dog 

lettere med tiden, og du må du bare ”fake it till you make it”. 
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6. Giv slip på din afhængighed. 

 
Du er med garanti blevet så vandt til at tænke dig selv ned og gøre dig selv lille, at du 

næsten ikke kan lade være. Den følgende øvelse kan hjælpe dig. 

Øvelse 12: Her er en lille men fantastisk øvelse fra kundalini yogaen, som tjener dig i 

forhold til at bryde din afhængighed af at holde dig selv nede. Det anbefales af lave 

øvelsen i 40 dage i træk for at få størst udbytte ud af den. 

 Sæt dig godt til rette med rank ryg – gerne i skrædderstilling på din yogamåtte, men 

en stol er også helt udmærket. Husk at holde din ryg så rank som overhoved mulig! 

1. Lav knytnæver med hænderne.  

2. Før hænderne op på hver sin side af dit hoved og placer tommelfingrene på 

tindingerne, der hvor du har en lille hulning. 

3. Luk øjnene men bevar et indre fokus på punktet mellem dine øjenbryn. 

4. Luk munden og pres kindtænderne let sammen. 

5. Lad din åndedræt være normalt og gentag dette mantra inde i dig selv:  

SA TA NA MA. På hver stavelse presser du kindtænderne sammen og giver så 

slip igen. Når du presser dem sammen kan du mærke en lille bevægelse i 

tindingerne ved tommelfingrene. 

6. Fortsæt i 5-7 minutter. 

7. Ånd ind for at afslutte og hold vejret i et par sekunder. Ånd ud og slap af. 

 

7. Dine magiske morgenminutter.  
 

Hvordan ser en typisk morgen ud for dig?  

Står du op i god tid og giver dig tid til at sørge for dig selv og sørge for at din dag 

bliver helt optimal for dig?  

Eller er du mere af typen, som bliver liggende i sengen til sidste øjeblik, og som 

derefter styrter rundt og skal nå det hele på den halve tid?  

Jeg vil faktisk invitere dig til at skabe din egen morgenpraksis og stå op mindst 30 

minutter tidligere end du plejer og bruge tiden på dig selv.  
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Din magiske morgenpraksis kunne eventuelt se sådan ud: 

Vejtrækningsøvelse: vælg f.eks. øvelse 2 med vekselåndedrættet. 

Meditation: øvelse 10. 

Visualisering: Her får du øvelse 13, som går ud på at du sætter dig på en stol med 

rank ryg, skuldrene er nede og dine øjne er lukkede. Brug nu din forestillingsevne og 

se for dig, at du allerede er der, hvor du gerne vil være: Se for dig, hvordan du har et 

liv med gode venner og masser af latter. Du hviler i dig selv. Du er god i skolen eller 

på dit arbejde. Se for dig hvordan du har det, hvordan føler du dig, hvordan ser du 

ud, hvad har du på – forestil dig gerne alt ned i mindste detalje.  

 

Du tænker altså kun på slutresultatet og overhovedet ikke på hvordan du kommer 

dertil.  

Læs evt. min blog om visualisering. 

 

Affirmation:  

Affirmation er et fantastisk redskab til at være med-skaber af sit eget liv. 

Affirmationer hjælper dig til at få den tilgang til livet, at du kan skabe alt. Du er et 

kreativt væsen og kan f.eks. skabe den følelse, du gerne vil have. 

En affirmation er en stærk udtalt eller skriftlig ytring/sætning, som du selv er 

forfatter til, og som støtter og løfter dig følelsesmæssigt med det formål at 

understrege eller frembringe noget, som du ønsker. 

En affirmation skal gentages igen og igen, masser af gange i løbet af en dag, og du 

kan vende tilbage til den når som helst og hvor som helst, du har brug for det. 

https://simplybalance.dk/noget-om-visualisering/
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Den største virkning med din affirmation opnår du ved at sige den højt, mens du ser 

dig selv i øjnene i et spejl: det tramper bogstaveligt talt nye stier i din hjerne.  

Hjernen er så genialt indrettet, at den kan ikke kende forskel på virkelighed eller en 

forestillet virkelighed. 

Og din hjerne bliver god til det, som den gør ofte. 

Øvelse 14 går ud på, at du nu skal skabe lige præcis den affirmation, som tjener dig 

bedst i forhold til at blive mere selvkærlig og dermed øge dit selvværd. 

Et par spilleregler skal overholdes, når du laver din affirmation: 

 Den skal altid udtrykkes i 1. person ental (jeg-form) 

 Den skal altid være udtrykt i nutid 

 Den må ikke indeholde ordet ”ikke” 

 

Til inspiration er her et par eksempler på, hvordan din affirmation kunne se ud: 

Jeg værdsætter mig selv. 

Jeg er villig til at give slip på mit behov for at være et vredt menneske. 

Jeg er 100 % ansvarlig for alt, hvad der er – eller ikke er – i mit liv. Jeg har kun 

kontrol over tre ting: mine tanker, de billeder jeg visualiserer og de handlinger, jeg 

fortager mig. 

Min mening er værdifuld.  

Jeg 100 % villig til at se min egen skønhed og storhed. 

Intet menneske, sted eller genstand har magt over mig. Jeg er fri. 

Læs evt. min blog om affirmationer.  

 

Hvis din magiske morgenrutine indeholder disse fire punkter: vejrtrækningsøvelse, 

meditation, visualisering og affirmation, ved du hvad der så sker?  

DU BLIVER USTOPPELIG.  

 

https://simplybalance.dk/noget-om-affirmationer/
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8. Afslutning. 
 

Det tager tid og kræfter at nedbryde et ubrugeligt billede af dig selv og skabe et nyt. 

Men som du ved, har det også taget flere år at opbygge det falske billede af dig selv, 

så det giver ret god mening, at det også tager tid at nedbryde dette billede og 

erstatte det med en ny og mere kærlig måde at opfatte dig selv på.  

Du er hel og helt fantastisk, præcis som du er. Du har en masse talenter og masser af 

positive sider, men du har sikkert også sider, hvor du kan forbedre dig og udvikle dig. 

Sådan er det at være menneske. Og det hører også med til at være menneske, at 

livet går lidt op og ned, der er medgang og modgang. Det er ikke det, der er vigtigt: 

det vigtige er, hvordan du opfatter det, som sker: Ser du gennem en linse af frygt 

eller en linse af kærlighed? 

Når du arbejder med disse øvelser i et længere stykke tid – gerne mindst 40 dage i 

træk – vil du skridt for skridt opleve, hvordan det bliver lettere og lettere at være 

dig. 

Skriv meget gerne til mig, når du har gjort dig erfaring med nogle af disse øvelser, og 

fortæl mig, hvordan det går. Jeg vil meget gerne høre fra dig: 

susanne@simplybalance.dk 

Hvordan kan jeg hjælpe dig?  

Hvis du har brug for støtte på sidelinjen, vil jeg selvfølgelig gerne være din mentor 

og følge dig på vejen til at stå stærkere i dig selv. 

 

 

 


