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Intro

Min erfaring har vist, at for at kende sig selv er det essentielt at kende 

sine værdier. Dine værdier er bestemmende for, hvad du føler, og 

hvordan du handler, og når du er bevidst om, hvilke værdier du har, så 

kan du meget nemmere træffe de rigtige beslutninger i dit liv. Du vil 

opleve, at du lever dit liv mere hensigtsmæssigt og i overensstemmelse 

med dig selv. Du skærper dine opfattelsesevner og bliver mere intuitiv 

og får hele  dig med.

Du kan sagtens være utilfreds med måden, andre opfører sig på, eller de

uretfærdigheder, der uvægerligt vil være i et samfund, hvor der skal 

være plads til alle, men det vil sjældent lykkes dig at ændre på noget 

som helst af det. Det, du KAN ændre, er måden , du vælger  at tackle det 

på. Nemt sagt, men svært gjort. Det kræver nemlig, at du kender dig 

selv ret godt. Du kan godt i en rum tid tvinge dig selv til at undertrykke
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At genvinde lykken betyder for mig at finde ind til  mig selv 

igen og dermed være i stand til at leve mit liv, som gør mig 

glad og tilfreds. I hvert fald i det store og hele, for vi er jo 

ikke herre over, hvad vi møder her i livet. Men vi bestemmer 

selv, hvordan vi vælger at tackle det, vi møder, og netop i 

bevidstheden om dette eget supreme valg ligger kimen til 

vores lykke.



dine følelser og være ”rummelig”, men vi ved vist alle godt, at det ikke 

er en holdbar løsning, for du ender bare med at eksplodere og måske 

gøre uoprettelig skade i forholdet til andre.

Lige fra du begynder at arbejde med at finde dine værdier, til du har 

fundet dem, er du på en spændende rejse i dig selv. Her er processen 

lige så vigtig som resultatet, så undgå at forcere den - nyd den, og tag 

den tid, det tager. Jeg ved godt, at alt helst skal gå så hurtigt som 

muligt i vores tid, og jeg har da også set flere eksempler på overfladiske

metoder til at finde sine værdier. Men går du for hurtigt frem, får du i 

bedste fald et øjebliksbillede af, hvad der er vigtigt for dig her og nu, og

i værste fald ender du med nogle værdier, der slet ikke er dig.

Selvom arbejdet med at finde dine værdier ikke er overstået på kort tid,

vil du kunne høste frugterne af det med det samme. Det er  nemlig lige 

som med at rejse: turen begynder, lige så snart du tager det første 

skridt ud ad døren. Og rejsen er spændende - for den handler jo om dig!

Du skulle gerne være det vigtigste menneske i dit liv, og du skulle også 

gerne være det mest spændende menneske i dit liv, så hvis du er klar til

at genvinde lykken, går vi i  gang!

Sådan bruger du bogen

Denne bogs fokus er på at finde ind til dine værdier, og i forløbet 

berører den emner som skyggesider, mindmap, meditation, åndelig 

udvikling, branding m.m. med det formål alene at styrke dig i at finde 

dine værdier. Bogen går således ikke fagligt dybere ind i disse emner, 
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men skulle du have lyst til eller behov for at arbejde dybere med et eller

flere af dem, kan jeg varmt anbefale dig at gøre dette.

Bogen er afgrænset til  at omfatte direkte metoder i værdiarbejdet og 

kommer således ikke ind på emner som persontyper, terapi, psykologi 

osv., selvom om disse også kan være gavnlige for dig at arbejde med.

Du får mest ud af bogen ved at læse den fra begyndelsen, idet den er 

bygget op som et forløb, hvor du tages ved hånden og gennemgår rejsen

fra dit udgangspunkt til dit endelige resultat. Dette gør sig især 

gældende, hvis det at arbejde med egne værdier er relativt nyt for dig.

Du kan også vælge at læse de kapitler, du føler, du har behov for, og 

løse de opgaver, der springer dig i øjnene. 

Bogen kan i alle tilfælde være en, du går til og fra, imens du arbejder 

med dig selv - et arbejde, der varer hele livet.

God fornøjelse!
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Hvad er værdier

Dine værdier er det samlede udtryk for det, du finder værdifuldt i din 

tilværelse. Disse værdier er grundlaget for din kerne, din sande 

identitet, dit følelsesmæssige fundament, din intuition, din etik, det, du

tror på, din måde at handle og være på. Dine værdier fungerer således 

som pejlemærker og fikspunkter og danner samtidig grundlaget for din 

adfærd samt indstilling til livet.

Definition af værdi

Værdier kan være af forskellig karakter som økonomisk, social, etisk, 

æstetisk, kulturel, historisk, matematisk osv., og de kan både udtrykke  

det, noget er værd, f.eks. værdien af et hus eller en guldring (ting) eller 

værdien af sociale evner og ærlighed (begreber), og være  det, der er 

noget værd, f.eks. et hus (ting) eller ærlighed (begreb) .

Nærværende bog handler om værdierne som begreber , og de udtrykkes 

som værende  det værdifulde. Dette på tværs af værdikaraktererne 

nævnt ovenfor, dvs. værdierne kan være skønhed, økonomisk frihed,  

kærlighed, omsorgsfuld, veltalende, retfærdig, opfindsom osv. 

Ofte handler ens værdier om en selv i forhold til andre og omverden, 
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hvorfor man godt kan tilføje, at der i  denne bog er tale om at finde sine 

sociale værdier. Tag for eksempel værdien ensomhed (jo, den er god 

nok - ensomhed behøver ikke være negativt ladet), som umiddelbart 

virker asocial og ikke tilhørende de sociale værdier, men ensomhed er 

jo netop det at være alene i forhold til  omgivelserne.

Ifølge wikipedia er sociale værdier ”kulturelt bestemte opfattelser af, 

hvad der er værdifuldt og ønskværdigt, og hvad der ikke er det. Stabile 

følelser over for bestemte idealer om rigtigt og forkert, det man sætter 

højt og vil arbejde for. Det kan være familiesammenhold, personlig 

frihed, succes og tryghed.”

I nærværende bog skelner jeg mellem værdier, livsværdier og 

kerneværdier således:

• Værdierne er summen af alle  dine værdier.

• Livsværdierne er de værdier, du har på et givet område  af dit liv.

• Kerneværdierne er dine inderste værdier, som du altid  har.
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 Kerne-
værdier

Figur 1



Hvor kommer værdier fra

Det korte svar er, at værdier kommer fra mennesker, fordi de er en del 

af os. Alt menneskeskabt rummer værdier - religion, politik, kunst, 

samfund, kultur, livsstile, foreninger, virksomheder, skoler osv. 

Værdierne er det fundament, som mennesker bygger på, når de sammen

eller alene skaber et eller andet. Ofte sker det ubevidst, fordi værdierne

danner vort fundament og ”kun” tilkendegiver sig gennem vore 

overbevisninger og holdninger, som igen giver sig udslag i en trang til 

at handle.

Men værdier kommer også til  mennesker i kraft af de ting, som 

mennesker har skabt - værdier går således i ring. Et eksempel herpå er 

mennesker, der har skabt et samfund, og dette samfund er nu med til at

give mennesker værdier, som igen er med til at skabe samfundet osv.

Dine værdier bestemmes af flere ting, herunder din opdragelse, den 

kultur, du lever i, omgivelsernes normer, dine oplevelser og dine 

følelser. Sidstnævnte er specielt interessant, fordi det er her, dine 

kerneværdier findes. Det betyder ikke, at dine kerneværdier ikke kan 

være magen til omgivelsernes eller dine forældres; sådanne værdier kan

sagtens være i samklang med dine følelser og dermed være ægte værdier

for dig.

Dine følelsesmæssige reaktioner giver dig vigtige clues om dine 

kerneværdier, så læg mærke til, hvordan du reagerer i forskellige 

situationer. Her er det vigtigt at skelne mellem følelser og tanker, for 

der er en gråzone mellem disse, som groft sagt kan betegnes som den 

moral , du er opvokset i. Det kan f.eks. være, at man kommer til tiden, 
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at man sætter andre før sig selv, at hver passer sit, at man gør sit 

bedste, den berømte jantelov osv. Disse kan være dogmelignende tanker

og følelser, som du opfatter som dine egne, indtil du bliver bevidst om 

dem. Læg mærke til disse under arbejdet med denne bog.

Et tydeligt tegn på, at du har fat i  ”gråzone-moralen”, er, når du 

reagerer med ”det kan man da ikke”. De fordømmende følelser, der ofte 

følger i kølvandet, kan være tegn på, at du faktisk har fat i noget her, 

du bør arbejde med - en skyggeside. Dette berører jeg dybere på side 

19.

Kan du huske, da du som barn blev spurgt, hvad du ville være, når du 

blev stor? Blev du det, du troede/ønskede dengang? Gik du en helt 

anden retning? Hvorfor?

Disse spørgsmål er vigtige, fordi dine svar giver dig ledetråde til dine 

værdier. Det, du gør, og formålet med det, du gør, kommer vi ind på i 

næste afsnit.

Din vision, mission og værdier

Du er måske stødt på udtryk som mission, vision og værdier, som især 

organisationer arbejder med. Disse er også fantastiske redskaber for os 

som privatpersoner at arbejde med, hvorfor jeg vil gennemgå dem her. 

Først den korte version:

• Vision = din perfekte drøm = din ledestjerne

• Mission = det du gør = din vej her i livet

• Værdier = hvordan du gør det = måden du følger din vej
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Figur 2 illustrerer det meget godt: du er på din vej her i livet (din 

mission) og går generelt i retningen af den store stjerne, som lyser 

forude (din vision). Måden du går din vej mod stjernen, er det, du 

lægger vægt på - det, der betyder noget for dig (dine værdier).

Lad os nu tage den længere version:

Vision

Din drøm om din perfekte fremtid er din vision. En organisations vision

er således organisationens drøm for, hvor den optimalt vil være. 

Det billede, du bevidst eller ubevidst har indeni, af, hvordan du ønsker,

at dit liv tager sig ud , er din vision. Det kan være, at du ser dig selv 
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glad og tilfreds, lykkelig, på toppen, anerkendt, berømt, at du gør en 

forskel for andre, at du lever et liv i sus og dus eller et stille og roligt 

liv som kunstner ude ved havet, at du har en stor familie, at du rejser 

meget osv. osv. Du har måske  en rigtig god ide om, hvad du går og 

drømmer om og eventuelt stiler imod.

Her kan du godt argumentere for, at et mål - lad os sige at lære russisk 

- er visionen/ledestjernen, imens  du er ved at lære det, for så er selve 

indlæringen jo missionen/vejen, du går, og du går hen mod 

ledestjernen, som er at kunne tale og skrive russisk på et eller andet 

niveau. Set i sådan en kontekst, omend meget snæver, så har du ret.

Men du ønsker at finde dine inderste værdier, og så er det vigtigt, at du 

har hele konteksten omkring dig  med. Du kan som person ikke 

defineres af, at du mestrer russisk.

Din vision er billedet på summen af alle dine mål - det, du optimalt 

ønsker for dig selv og dit liv. Med andre ord, så er dine mål de gøremål ,

der tilsammen gerne skulle resultere i, at dit liv bliver som ønsket. Din 

vision er således ikke et slutsted, men en tilstand .
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Pas på ikke at forveksle din vision med dine mål, det vil sige 

de ting, du vil opnå. Disse mål kan handle om alt muligt, for 

eksempel en bestemt uddannelse, et bestemt job, en karriere, 

at få et barn, at rejse til Indien, at løbe en marathon, at 

plante et træ i din have, at sy en kjole, at lære russisk osv.



Visionen er ledestjernen, som du kigger på i det fjerne, imens du 

vandrer ad livets vej. Visionen er drivkraften, som får dig til at udføre 

dine mål. Så længe du kan se stjernen, ved du, at du er på rette vej. 

Vejen kan tage afstikkere, så du vender dig væk fra stjernen - det 

vender vi tilbage til.

Mission

Missionen er det, du gør  her i livet. Den sti,  du vandrer ad. Din mission

er en perlerække af mål og gøremål. Med andre ord, så er det dit job, 

dine studier, din fritid, dit familieliv osv. Måske er du tilfreds, fordi du 

tydeligt ser din ledestjerne foran dig, måske ønsker du at ændre noget. 

Måske ønsker du at gå en helt anden vej, altså få en helt ny mission.

Lad os sige, at du altid har drømt om at bo ved havet og leve af at lave 

skulpturer, men at du det meste af dit liv har boet i  storbyen og 

arbejdet på et kontor. Dette kan der selvfølgelig være mange grunde til,

men indtil videre har du truffet valg - gjort ting - der førte dig i en 

anden retning end din vision. Hvis du i en periode var nødt til at bo i 

byen og arbejde på kontor for at få råd til huset ved havet, er sagen en 

anden. Denne forskel er afgørende. Fører din mission dig tættere på din

vision? Eller sidder du fast?

Uanset hvad, så lever du dit liv på en bestemt måde  - din  måde - 

utilsigtet eller ej. Her kommer værdierne ind.
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Værdier

Værdier er kort sagt måden, du lever dit liv. De ligger til grund for dine

valg og prioriteringer og er dig som regel ubevidste. Du vil dog være 

bevidst om nogle af dem igennem det, du lægger vægt på og synes, er 

vigtigt, for eksempel ærlighed, at være unik, at være som de andre, 

tryghed, frihed, ansvar, sjov og ballade osv. osv.

Du kan sikkert allerede nu komme i tanker om de første mange værdier,

som du kan tilslutte dig, men ved du, hvilke er de vigtigste? Ved du, 

hvilken der er din inderste kerneværdi? Og ved du, hvad du egentlig 

helt præcis lægger i de værdier/ord? Hvad de betyder for dig?

Det er lige præcis det, du finder ud af med denne bog.

Sådan finder du din vision og mission

Vi begynder med din vision. Besvar følgende spørgsmål så godt, du kan,

og kom gerne med flere svar til de enkelte spørgsmål:

• Hvad føler du, er formålet med dit liv?

• Hvad ønsker du at kunne se tilbage på, når du er gammel?

• Hvad brænder du for?
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Eksempel: Jeg føler,  at formålet med mit l iv er at hjælpe andre. Eller: Jeg 

føler, at formålet med mit liv er at opnå indre og ydre fred.

Som gammel ønsker jeg at se tilbage på, at jeg gjorde en positiv forskel for de 

handikappede. Eller:  Som gammel ønsker jeg at se tilbage på et l iv i  fred med 

mig selv og med andre.

Jeg brænder for at gøre livet nemmere for handikappede. Eller: Jeg brænder 

for fred i  verden og mellem mennesker.



Det handler om at finde din mest inderlige drøm, så hold dig ikke 

tilbage! Det lyder nemt nok, men du vil snart opdage, at det slet ikke er 

så ligetil at sætte ord på eller visualisere det, du drømmer allermest 

om. Jeg vil anbefale dig at sætte god tid af til netop denne opgave og 

meditere på spørgsmålet, indtil du både kan sætte ord på din drøm og 

visualisere den.

Når du har en ide om din vision, så lad os gå videre til din mission. 

Besvar følgende spørgsmål så godt, du kan, og kom gerne med flere svar

til de enkelte spørgsmål:

• Hvad kunne du tænke dig arbejdsmæssigt at stå op til hver dag?

• I en perfekt verden hvad laver du så om 5 år? 10 år? 25 år?

• Hvad kommer rigtig nemt til dig at gøre?

• Hvad ville du ønske, at du kunne leve af at gøre?

Især det fjerde spørgsmål er interessant, for her er vi helt derinde, hvor

lysten driver værket frem for ”burde” og ”skulle”. Det kan være svært at

få øje på, hvordan man skulle kunne leve af at se fjernsyn, men der er 

måder! Lad os sige, at du har flair for at skrive - var det måske en 

mulighed at skrive manuskripter til film eller tv-serier? Screenwriting 
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Eksempel:  Jeg kunne godt tænke mig at arbejde i  en l il le bank, hvor vi har tid 

ti l  kunderne. Eller: Jeg kunne godt tænke mig at åbne min egen frisørsalon 

hver morgen og servicere kunderne med rådgivning om hårpleje og makeup.

Om 5 år er jeg bankdirektør. Eller: Om 5 år har jeg en frisørsalon på Strøget.  

Om 10 år er jeg byens foretrukne frisør til  modeshows.

Det kommer nemt til  mig at se,  hvad der klæder en kunde, også ang. tøjstil .

Tænk, hvis man kunne leve af at se fjernsyn.



er altså også et job, og måske gror disse jobs ikke på træerne, men ved 

du hvad? Det er der sådan set ingen jobs, der gør. Hvis det er din 

passion, hvad i alverden skulle så kunne forhindre dig i at lykkes? Ja, 

lige udover janteloven og andres meninger. Men det er netop dem, vi er 

ved at luge ud i. Så læs trygt videre...

Nu kan du begynde at formulere din vision og din mission. Fortvivl 

ikke, hvis dette til at begynde med virker luftigt, og du føler, at du 

famler dig frem; arbejdet med at finde sin vision og mission er ikke let. 

Organisationer bruger store ressourcer på at nå frem til deres, og 

alligevel er resultatet ikke sikret. Det er min erfaring, at man skal gå 

dybt, være vedvarende og ikke give op, før man har et tilfredsstillende 

resultat, der rent faktisk kan bruges til noget.

Som du arbejder dig gennem bogen, vil du sandsynligvis have behov for 

at vende tilbage til  din mission og vision for at skærpe dem og rette 

dem til. Det er en helt naturlig og nødvendig del af processen, især i 

takt med at arbejdet med dine værdier skrider frem.

Du er allerede flere skridt foran, så tøv ikke med at kaste dig ud i 

formuleringerne! Det er en god ide at skrive i nutid, da det på den måde

virker mere nærværende, opnåeligt og realistisk.

Nedenfor finder du eksempler på personlige visioner og missioner, som 

du kan bruge til inspiration:
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Vision: Jeg gør en stor,  positiv forskel for handikappede.

Mission: Jeg gør l ivet nemmere og bedre for handikappede som fysioterapeut.



”Omsætningshastigheder”

Din mission  er den af de tre områder, der oftest forandrer sig, for det 

er ikke uhørt at lave et karriereskift,  skifte job, tage en ny uddannelse 

eller ændre sin livsstil,  når for eksempel børnene er fløjet fra reden. 

Det er relativt nemt for dig at se, hvad din mission er - den kan dog 

laves om, hvis du ikke er tilfreds, hvis den er for langt fra din vision, 

din drøm for din tilværelse.

Visionen  er som regel mere stabil end missionen, da den er det, du 

bevidst eller ubevidst stræber efter det meste af - hvis ikke hele - livet. 

Den er en indbygget del af dig. Måske når du den, måske ikke - måske 

på en anden måde (mission), end du først havde forestillet dig, måske 

forandrer den sig, som du bliver ældre og får flere erfaringer.

Værdierne  ændrer sig allermindst, fordi de udgør den, du er - din 

kerne. Når du oplever forandringer i dine værdier, er der tit tale om 
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Vision: Jeg skaber skønhed. Jeg gør verden smukkere.

Mission: Jeg styler  folk i  min salon og får deres indre skønhed frem.

Vision: Jeg bidrager til  fred på Jorden.

Mission: Jeg skaber fred gennem kurser i  meditation.

Vision: Jeg er Danmarks bedste forfatter.

Mission: Jeg skriver og sælger flere bøger end nogen anden i  Danmark.



finjusteringer i forhold til den, du troede, du var. Vi udvikler os hele 

livet og lærer os selv at kende gennem oplevelser og erfaringer.

Det begynder som regel at knibe, når man skal til at sætte ord på sine 

værdier, og hvorfor skal man så egentlig også det, spørger du måske. 

Hvilket leder os hen til...
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Eksempel:  Du kan som ung godt have prioriteret eksempelvis sjov og ballade,  

fordi du fandt det essentielt  for dig i  den periode af dit  liv,  men som du 

bliver ældre,  kan du opleve,  at sjov og ballade ikke er så vigtigt mere.  Men 

det i  dig,  der prioriterede sjov og ballade som ung, findes stadig i  dig.

Her skal du ind og mærke efter,  hvad dette er,  og hvordan sjov og ballade gør 

sig gældende på nuværende tidspunkt i  dit  l iv.  Hvilken værdi er der tale om 

her for dig? Er det for eksempel positivitet,  humor eller at tage l ivet let?

Der er forskel på,  hvordan man udlever sine værdier igennem sit  l iv, men det 

behøver ikke betyde, at de ikke længere ”er” der.

Lad os sige,  at du altid har syntes,  at penge var en vigtig værdi i  dit  l iv -  

måske fordi du voksede op uden ,  måske fordi du voksede op med  en masse 

penge.  Måske er penge slet ikke værdien, måske er det tryghed, måske er det 

frihed - to umiddelbart modsatrettede værdier. Mærk efter.



Hvorfor er værdier vigtige

Værdier er først og fremmest vigtige, fordi de giver dig den røde tråd i 

dit liv, som du måske ikke føler, du har, men ønsker at have. Er du 

utilfreds med din adfærd - handler du for eksempel uhensigtsmæssigt i 

visse situationer, eller når du ikke dine mål - finder du langt hen ad 

vejen løsningen hos dine livsværdier.

Værdier gør det nemt for dig at træffe valg og beslutninger i  dit liv, 

fordi du hurtigt kan afklare, om noget er i overensstemmelse med det, 

du står for. Mange gange forlader vi os på vores mavefornemmelse, når 

vi står over for et valg, og ikke sjældent vælger vi forkert, fordi vores 

mavefornemmelse alt for nemt blander sig med følelser, som gør os 

usikre. For eksempel får fornuften, trygheden eller tanker om ”hvad vil 

naboen mon tænke” eller ”kan jeg være det bekendt over for X-person” 

overtaget, og det kan nemt blive på bekostning af dine værdier.

Når du er klar over dine værdier, bliver din mavefornemmelse og din 

intuition meget tydeligere. Du er ikke længere i tvivl, om noget er 

rigtigt for dig eller ej.
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Når du kan mærke dig selv og det, der sker i dig, så har du 

givet dig selv plads og omsorg.



Selvfølgelig skal vi ikke kun gå rundt og træffe egoistiske beslutninger; 

nogle gange er det nødvendigt, at vi træffer valg til fleres bedste end 

blot vores eget. Men drejer det sig om noget, der virkelig betyder noget 

for dig, og plejer du at vælge ud fra et (misforstået) hensyn til andre, så

risikerer du at ende med at blive vred, bitter, stresset og ”ikke til  at 

være i stue med”, for ikke at sige kedelig og uinteressant!

Altså, træffer du for mange valg, der ikke stemmer overens med dine 

værdier, følger du ikke dit hjerte, og så vandrer du heller ikke i retning 

af dine drømme; du mister så at sige dit fokus, din ledestjerne. Og din 

vej (eller mission) her i livet går i grøften, hvilket betyder, at du bliver 
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utilfreds med dit liv. Du risikerer at påtage dig offerrollen, som er det 

modsatte af at tage ansvar.

Det er således vigtigt, at du kender både dine værdier og dine drømme, 

for så bliver din vandring (mission) meget nemmere, ja, den går måske 

nærmest af sig selv. Med andre ord, så er dine værdier faktisk dit store 

'hvorfor',  og når du kender dit 'hvorfor', så kommer 'hvordan' af sig 

selv.

Frygt eller kærlighed

Synes du, at du lidt for tit har en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til 

den måde, du gerne vil leve dit liv, så er det næsten garanteret, at du 

ikke lever i overensstemmelse med dine værdier. Uhensigtsmæssig 

adfærd kan for eksempel være:

• For høje krav til sig selv

• Urealistiske forventninger til andre

• Please andre oftest på bekostning af sig selv

• Aldrig turde tage chancer

• Aldrig være tilfreds

• Søge bekræftelse

• Ikke overholde aftaler

• Ikke fuldføre noget

• Lyve og/eller overdrive

• Gemme sig bag/leve på sin facade
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Når du lever efter dine værdier, har du alle chancer for at 

blive tilfreds.



En uhensigtsmæssig adfærd styres af frygt. Groft sagt er vi styrede af 

enten frygt eller kærlighed. Frygt giver sig til kende som for eksempel:

• Angsten for det ukendte

• Angsten for ikke at være god nok

• Angsten for, hvad andre tænker

• Angsten for, at verden går under

• Angsten for, at alle har ondt i sinde

• Angsten for at blive forladt

• Mistillid til omgivelserne

• Utryghed

• Vrede

• Had

• Misundelse

• Tvivl

• Fordomme

• Glasset er altid halvtomt

• Pessimisme

Jo mere kærlighed du har til dig selv, des mere lader du kærlighed have

indflydelse på dit liv, og des større chance har du for at blive tilfreds 

med dit liv. Hvis du finder det svært at føle kærlighed til dig selv, er en 

vej at nå dertil,  at du lærer dig selv at kende. Jo bedre du kender dig 

selv, des bedre rummer du dig selv på godt og på ondt. Jo bedre du 

rummer dig selv, des bedre rummer du andre. På godt og på ondt. Med 

andre ord, du hviler i dig selv, og du er centrum i dit liv.
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Inden du når til at føle kærlighed for dig selv, skal du sandsynligvis 

igennem erkendelse og accept af dig selv og det, du indeholder. Her er 

arbejdet med dine værdier et rigtig godt udgangspunkt, fordi du for det 

første kommer godt og grundigt omkring i dig selv, og for det andet 

fordi du får sat ord på det der diffuse noget indeni.

Skallen om din kerne

Jeg tror godt, vi kan sige, at værdierne bor i hjertet - i hvert fald sådan 

billedligt talt. Dit hjerte er din kerne og rummer den inderste og mest 

ægte essens af dig.

Du kender det sikkert, at ikke alle kender den virkelige dig, og du 

kender ikke alle andres inderste inde. Ofte viser vi kun vores facade 

blandet med grader af dybde over for andre, og det er ofte også kun det,

vi får lov til at se hos andre.

Alt for ofte identificerer vi os med vores facade, og så bliver det først 

rigtig svært at være glad og tilfreds. Jeg har selv haft det sådan engang 

og ved, hvor svært det så  er at finde ind til sin kerne!

Når man identificerer sig med sin facade og virkelig tror på, at det er 

sådan og sådan, man er, så sker der uvægerligt to ting:

• Man sender ubevidst blandede signaler til folk, som bliver 

forvirrede og måske tager afstand fra én.

• Det er svært at have ægte drømme og mål for sit liv, for de 

kommer ikke indefra, hvorfor man ofte bliver skuffet, utilfreds og 

forvirret.

Hvis skallen om din kerne er hård og tyk, kender du sandsynligvis ikke 
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dig selv ret godt, og du oplever ofte at rende panden mod den samme 

mur gang på gang. Det kan arbejdet med dine værdier heldigvis råde 

bod på.

Underudviklede værdier

Jeg definerer en underudviklet værdi som en positiv værdi, du rent 

faktisk har, men som du undertrykker. Det vil sige en værdi, du ikke 

bringer i spil positivt i dit liv - en side af dig, som du holder nede. 

Måske er du ikke engang klar over, at du har netop den værdi, fordi du 

indtil nu har levet med troen om, at du er en anden end den, du virkelig

er.

I hvert tilfælde vil du nok have oplevet, at når andre efterlever denne 

værdi, så stritter alt på dig - du bliver vred, nedtrykt, forarget - ”det 

kan man da ikke!” Kender du det?

Nedenfor er nogle eksempler på værdier, der måske umiddelbart 

forekommer dig negative og får dine mundvige til at trække nedad, men

de er  altså i deres udgangspunkt positive med kvaliteter, som kan gavne

dig.

Selvfølgelig kan alting vendes om og blive negativt, og selvfølgelig kan 

for meget af en værdi være skidt, men husk, at ovennævnte værdier som

udgangspunkt rummer noget positivt, og at det negative her er, at du 
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Eksempler: Gå på-mod, fremme i skoene, rapkæftet,  underholdende, dristig,  

frimodig, fræk, kåd, scenevant,  glimt i  øjet,  siger sin mening, ambitiøs,  sexet



undertrykker det. Underudviklede værdier er positive  værdier, som du 

ikke vil være ved.

Underudviklede værdier minder meget om skyggesider, de lyse skygger,

vel at mærke. Ligesom vi putter vores negative sider i skyggen, så har vi

også en tendens til  at putte visse af vores positive sider i skyggen, ofte 

pga. de værdier, vi er opdraget med og har været omgivet af i vores liv. 

Du har som de fleste af os sandsynligvis hørt dine forældre sige ”lad 

være med at skabe dig”, når du i et kreativt øjeblik ved aftensmaden 

førte dig frem i en glædesrus over at være til. Dermed bliver denne 

glade og sprudlende side af dig gjort til noget forkert, du skammer dig, 

og du lægger pænt denne side af dig om i skyggen. Når du så oplever 

nogen føre sig frem, så snerper du. Kender du det?

Skyggesider

Når du begynder at arbejde med dig selv, vil du uvægerligt opleve at 

komme ansigt til ansigt med dine skyggesider. Vi rummer som 

udgangspunkt alt, og skyggesiderne er de lidt grimmere sider, som vi 

undertrykker og ikke vil være ved, at vi har. Et godt fingerpeg om dine 

skyggesider er det, du hader/kritiserer/frygter ved andre. Det, der 

”stritter” på dig ved andre. Det, du i hvert fald ikke  er! Du har det hele i

dig. Du er det hele. Og du bliver ikke et helt menneske, før du 

anerkender og rummer de sider af dig selv, som du ikke bryder dig om.

I stedet for at gå og blive irriteret på ham eller hende, der nu opfører 

sig sådan eller siger sådan, så kan du faktisk tage ”magten over dit 
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humør” tilbage til dig selv ved at lære dig selv at kende uden forbehold. 

Det er ægte rummelighed.

Arbejdet med skyggesider er for de fleste svært, fordi det kræver 

ærlighed over for sig selv, og det er svært at se sine egne ”blind spots” 

(ellers var de jo ikke 'blinde', vel?).

Du vil blive konfronteret med, at du er sådan eller sådan mere  end  

ham/hende, du ikke bryder dig om, og det kan godt føles ubehageligt. 

Så husk omsorgen over for dig selv i forløbet.

Du går jo denne proces igennem for netop at blive et bedre menneske, 

så bær over med dig selv og de skyggesider, du finder - de er alle en del 

af dig. Den negative effekt, de har på dit liv lige nu, forsvinder, når du 

anerkender og rummer dem.

Så husk, at uanset hvor smerteligt det er i  øjeblikket, så er det 

forbigående. Resten af dit liv er der rigtig gode chancer for, at din 

grundfølelse indeni er tilfredshed og lykke.

I løbet af denne bog vil du, hvis du giver dig selv lov, komme ansigt til 

ansigt med dig selv på godt og på ondt med det resultat, at du bliver et 

mere helt menneske, der efterlever dine værdier uden at gå på 

kompromis med dit hjerteblod.
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Hvad kan du bruge værdier til

Du har måske hørt, at man ikke kan elske andre, før man elsker sig 

selv. Jeg plejer at sige:

Når du kender dig selv og dine grænser:

• lader du ikke nogen træde på dig

• vælger du altid i overensstemmelse med dig selv

• bliver du mere rummelig og forstående

• når du nemmere dine mål

• hviler du i dig selv og er mentalt og følelsesmæssigt i balance

Værdier er et kraftfuldt redskab, som du kort sagt kan bruge til at blive 

glad og tilfreds med dit liv. Prøv at forestille dig, hvordan du inderst 

inde gerne vil have, at dit liv ser ud. Hvad laver du så? Hvor bor du? 

Hvem er du sammen med?

Du har sikkert hørt den velkendte sætning ”følg dit hjerte”, som i øvrigt

er en rigtig god tommelfingerregel, hvis du gerne vil være glad og 

tilfreds med dit liv. Men at følge sit hjerte kan være nemmere sagt end 

gjort, især hvis man ikke ved, hvad hjertet ønsker. Hvis din indre 

28
- og genvind lykken- og genvind lykken

Find dine værdierFind dine værdier

At kende sig selv er den bedste gave, man kan give til verden



stemme er mudret til i andres stemmer (se figur 3), som du ikke kan 

”slukke for”, så er det svært at skelne, hvad der kommer fra din egen 

indre stemme - fra dit hjerte.

Andres stemmer kan for eksempel være dine forældres, som i din 

opvækst manede forskellige dogmer og følelser ind i dig:

”Man skal have en god uddannelse for at få et godt job”, ”hvad vil 

naboen ikke tænke”, ”børn skal ses, ikke høres”, ”man skal spare op” 

osv. - du har helt sikkert nogle sætninger, du kunne tilføje her.

Husk, at stemmen fra din samvittighed absolut ikke er den samme som 

stemmen fra dit hjerte. Din samvittighed er i høj grad formet af og 

underlagt andres normer - det er stemmen, der siger, at du ”burde” og 

”skulle” dit og dat. Ikke, at du ikke skal lytte til din samvittighed, men 

du må endelig ikke forveksle den med dit hjerte. Hjertets stemme er 

meget mere subtil og meget nemmere at fortrænge end samvittigheden.

Som regel er man ikke klar over, hvor meget disse stemmer og 

sætninger påvirker ens liv og de valg, man træffer - det sker ofte helt 

ubevidst. Så det er en kunst 1) at blive bevidst om de dogmer  og 

følelser , der langt hen ad vejen styrer dit liv, 2) at opdage, hvordan  de 

styrer dig, og 3) at tage tyren ved hornene og ændre  på det.

Når du kender dine værdier og har grundlagt dit helt personlige 

værdisæt, så bliver det nemmere for dig at:

• lytte til din egen indre stemme og slukke for de andres

• identificere dine drømme og mål

• være mere autentisk, både indadtil og udadtil
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Det er lidt en kunst at nå ind til sin kerne og lære sig selv virkelig at 

kende, og der er en stor portion personlig udvikling i arbejdet med at 

finde sine værdier. Men tro mig, det er hele arbejdet værd!
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Hvor er dine værdier

Der er forskel på, ”hvor” en værdi befinder sig. Det vil sige, om den er i 

din kerne (altså en kerneværdi) eller i en af dine sfærer .

En kerneværdi er en værdi, du har altid, uanset hvor du er, og hvad du 

laver. Øvrige værdier kan gøre sig gældende forskellige steder eller i 

bestemte situationer - det er de værdier, vi kalder livsværdier, og livs-

værdierne er et sted i dine sfærer.

En sfære kan være dit hjem, din arbejdsplads, hjemme hos en god ven, i

biografen, på ferie osv.

31
- og genvind lykken- og genvind lykken

Find dine værdierFind dine værdier

Figur 4

Det offentlige rum

Kerne

Dig

Hjem

Arbejdsplads

Venner & familie



Når du om lidt skal i gang med at finde dine kerneværdier, er det 

essentielt at kende forskel på, om en værdi hører til det ene eller det 

andet sted. Især når du er i tvivl, om en værdi er en kerne- eller 

livsværdi; hvis du mærker tvivl,  er den sandsynligvis ikke en 

kerneværdi, men kan sagtens være af betydning for dig i en af dine 

sfærer.

Kerneværdier gør sig gældende hele tiden, ofte fra du blev født, til  du 

dør. At de gør sig gældende hele tiden, betyder, at de er med dig altid, 

og at du handler ud fra dem, uanset hvilken situation du befinder dig i -

selvfølgelig med det forbehold, at du tillader andres værdier at være 

styrende for dine handlinger, samt i hvilken grad du tillader det. Dette 

vil som regel være helt ubevidst.

Det er kerneværdierne, vi vil forsøge at nå helt ind til i denne bog, for 

når du kender dem, kender du dig selv ret godt og kan handle og vælge 

langt mere hensigtsmæssigt for din tilfredshed.
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Eksempel#1:  Det er almindeligt,  at man har nogle værdier på sin 

arbejdsplads, som man ikke gør brug af derhjemme; det kan være punktlighed 

eller effektivitet.  Så når du skal f inde din kerneværdi,  så spørg dig selv, om 

du er punktlig el ler effektiv hele tiden uanset situationen. Det kan nemlig 

godt være,  at det er enormt vigtigt for dig at være dette på din arbejdsplads,  

og så er det nærliggende at tro,  at det må være en kerneværdi. Men det er det 

ikke, hvis ikke det er vigtigt for dig i  andre situationer.  Til  gengæld vil  du 

måske opdage, at du i  fritiden lægger vægt på at være organiseret eller at 

have noget at rive i  -  sider af punktlighed og effektivitet.  



Der behøver ikke absolut være en sammenhæng mellem en værdi i en 

sfære og en af dine kerneværdier, men det er ofte tilfældet. Vi kan have 

tilegnet os nogle roller og masker, når vi er sammen med andre, men 

hvilke  roller og masker vi har valgt, siger noget om vores indre værdier.
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Eksempel#2: Du kan sagtens have for eksempel omsorg som kerneværdi, som 

gør sig gældende i  al le  dine sfærer, men på forskellige måder. På 

arbejdspladsen er du måske hjælpsom, dine venner kommer ti l  dig,  når de har 

brug for at snakke, du engagerer dig måske i  velgørenhedsarbejde,  og din 

gamle mor mangler aldrig noget.



Hvordan vælger du værdier

Om lidt skal du i gang med at identificere og udvælge dine værdier, og 

som før nævnt vil du hurtigt sidde med de første 25-50 stykker, for der 

ER mange gode værdier, som vi både kan og vil identificere os med.

Her er det vigtigt at skelne mellem det, du ER, og det, du gerne VIL 

være. Der vil selvfølgelig være overlap, da du langt hen ad vejen ER det,

du ønsker at være; du rummer i hvert fald kimen til det. I kontrast til 

det, vi går og tror, at vi er - det viser sig ofte, at dét er vi slet ikke.

Det lyder jo unægtelig bedre at sige, at man er tålmodig end 

konfliktsky! Det skal til vores fiktive mands forsvar siges, at dette 

næsten altid er en ubevidst proces; vi er sådan indrettet, at vores psyke 

nemt og hurtigt fortrænger ubehagelige ting, uden at vi opdager det, så 

vi kan fungere og i bund og grund leve uforstyrret videre.
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Eksempel:  For eksempel kan en mand synes,  at han er meget tålmodig,  men i  

visse situationer viser det sig,  at han er temmelig utålmodig.  Her er der sket 

det, at han har haft nogle oplevelser, der har fået ham ti l  at tro,  at han er 

tålmodig,  måske set i  relation til  hans daværende omgivelser,  som måske har 

været meget utålmodige - så virker han jo pludselig meget tålmodig 

sammenlignet med dem. Eller måske er det noget helt andet,  han er - for 

eksempel træg eller konfliktsky - men dén har måske været for svær for ham 

at sluge, så han har tvistet det rundt til  noget, der klinger mere positivt.



Så pas på, at du ikke vælger en værdi, som i virkeligheden 

repræsenterer en af dine skyggesider.

Indre ubalancer

Vær opmærksom på, at de værdier, du måske brænder for lige nu og evt.

inden for den seneste tid, kan være udtryk for, at det modsatte gør sig 

gældende. Dette skal forstås således, at hvis du lige nu har et stort 

behov for f.eks. frihed, så er den modsatte følelse sandsynligvis på spil,  

f.eks. magtesløshed eller at være fastlåst.

Hvis du har et problemområde omhandlende magtesløshed, at være låst

fast eller handlingslammet, har du måske en usædvanlig trang til at føle

dig fri.  Derfor tror du, at frihed er en af dine kerneværdier (hvilket 

også sagtens kan være tilfældet), men det er nødvendigt, at du 

overvejer, om der i virkeligheden er tale om en ubalance, som du søger 

balanceret. Hvis nu frihed ikke er så  afgørende for dig, når du er i 

balance, ja, så er frihed ikke en af dine kerneværdier.

Husk, at frihed sagtens kan være en af dine mange værdier uden at være

blandt dine kerneværdier. Husk desuden, at frihed som udefineret 

begreb er lige så banal, som troværdighed er for en virksomhed. I vores 

del af verdenen tænker vi nok ikke så meget på frihed, fordi vi tager 

den for givet, men skulle vi miste den på en eller anden måde, er jeg 
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Eksempel:  Skyggesiden er at være højlydt og pralende, og ”sådan er jeg i  

hvert fald ikke”,  så udadtil  hedder det, at du er dæmpet og beskeden.



sikker på, at de fleste af os tager det meget alvorligt.

Mærk efter

Det er således vigtigt at være opmærksom på alle disse nuanceforskelle,

som ikke nødvendigvis er små, når først man får mærket og set 

ordentligt efter. Derfor, prøv hele tiden at mærke efter . I bund og 

grund rummer vi jo alt, men langt fra det hele er til stede i så 

fremtrædende grad, at man kan sige, at det definerer dig. Og du 

prioriterer langt fra alt lige højt.

Man kan sige, at din kerne er det, du er, altid har været og altid vil 

være i dette liv. Det betyder ikke, at dine værdier ikke kan forandre sig 

over tid, men de skifter ikke drastisk (medmindre du eksempelvis 

oplever noget virkelig voldsomt).

Når du bliver vant til at arbejde med dine værdier, kan du i visse 

situationer bevidst vælge at inddrage et par nye værdier, men det er et 

område, som denne bog ikke kommer yderligere ind på.

Når du skal til at vælge dine værdier, så vær så ærlig som muligt over 

for dig selv, og prøv at være så bevidst som muligt, dvs. mærk efter i 

kroppen, hvordan en værdi føles for dig. Måske bliver du glad, føler en 

varme, føler afsky, bliver ked af det, føler vrede eller trods - eller måske

føler du ingenting. Hvis du kan mærke en reaktion, men ikke er sikker 

på, hvad det er, du føler, så notér værdien, tag den med. Du kommer 

nemlig til at udvælge, prioritere og beskrive værdierne, og så vil du 

opdage, hvad de egentlig betyder for dig.
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Lidt om ord

Ord har magt og kraft og er med til at danne de tanker, som vi har 

omkring 60.000 (nogen siger 90.000) af i døgnet. Når du vil ændre en 

vane, holde op med at ryge e.l., så er det vigtigt, hvad du tænker - hvad 

du fodrer din hjerne med af info, om du vil.

Det, du tænker, bliver til det, du føler; det, du føler, bliver til din 

adfærd; din adfærd skaber din virkelighed.

Så dine tanker er af stor betydning! Og de styrer dig, så længe du er 

ubevidst om dem. Når du gør noget uden at have kontrol over det, altså 

af ren vane, så har du programmeret din hjerne ”forkert” i forhold til 

det, du ønsker at opnå.

For at ændre dine tankemønstre skal du først blive bevidst om dine 

tanker og sætte fokus på de ord, der siger dig noget.

Nogle gange kan ord betyde flere ting, og det er forskelligt, hvad vi hver

især lægger i dem. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvad et ord betyder 

netop for dig.

At du med dine egne ord beskriver og forklarer, hvad en værdi betyder 

for dig, og hvad du lægger i det ord eller den frase, som udgør værdien, 

er essentielt, fordi du skal undgå klichéer, misforståelser og 

gentagelser.

Klichéer opstår, når et ord eller en frase mister noget af sin ”kraft”, 
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eksempelvis fordi det er blevet brugt for ofte eller forkert. Så har ordet 

eller frasen kun en overfladisk og banal betydning. Hvis du siger, at du 

er rummelig uden at have tænkt over, hvad du egentlig  mener med 

ordet rummelig, så er det i reglen et overfladisk ord - en kliché. Men 

kan du forklare, at du er god til at rumme dine egne negative følelser og

dermed også andres, så har ordet rummelig pludselig fået en dybere 

mening.

Mange af ordene omkring os er såkaldte buzzwords; de er pludselig 

overalt, og inden der er gået ret lang tid, har de mistet deres betydning 

og er blevet til floskler. Stress, deprimeret, boost og mindfulness er 

blot eksempler - du kan sikkert komme på flere.

Når du har styr på dine beskrivelser af dine værdier, undgår du 

misforståelser, primært over for dig selv, men også over for andre, som 

du taler med om dine holdninger og værdier. Det samme gælder 

gentagelser, hvor to eller flere ord stort set siger det samme, men for 

dig kan der ligge afgørende nuanceforskelle i  dem.

Vær så klar og præcis som muligt, når du formulerer dine værdier.

Mærk efter.
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Sådan finder du dine værdier

På de næste sider finder du forskellige øvelser med værktøjer, som du 

kan bruge eller lade være - jeg vil dog anbefale, at du i hvert fald læser 

dem igennem, inden du begynder på arbejdet med at finde dine 

værdier, da du så er helt med på, hvad du skal. Herefter kan du sagtens 

lave øvelserne i den rækkefølge, der passer dig bedst, og udelade dem, 

der ikke umiddelbart siger dig noget.

Husk også, at arbejdet foregår i  dit  tempo. Vi er alle forskellige, og 

nogen har brug for mere tid end andre til at se på sig selv, mærke efter 

og bearbejde skyggesider.

Måske oplever du i løbet af processen, at du godt kunne tænke dig en 

session eller flere med en coach, en psykoterapeut eller en anden type 

behandler - gør det!

Det er din  proces, og kun du kan mærke, hvad du har brug for, og 

hvornår det føles rigtigt. Jo mere rigtigt det hele føles, des tættere er 

du på at have fundet netop dine  værdier. Og det jo det, det hele handler

om!

Brug spørgsmålene og den ikke-udtømmende liste over værdier 

bestående af ord og sætninger som inspiration, besvar de spørgsmål, du

har lyst til, og mærk hele tiden efter indeni.

Spørgsmålene og listen er sat op, så du nemt kan udskrive/kopiere dem 

og bruge dem som dine personlige arbejdspapirer. Skriv dine svar, sæt 

ring om dine værdier, eller klip værdierne ud, så de er nemmere at 
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arbejde med. 

Gør, hvad der føles rigtigt for dig.

Husk, at det er mere end tilladt at tilføje dine egne ord og sætninger!

Nu er du klar til at gå i gang med at finde dine værdier! Vi lægger ud 

med to af de mest benyttede metoder til at finde sine værdier.

Metode #1 - Spørgsmål

Du besvarer spørgsmål, der har til formål at afklare dine præferencer. 

Selvom spørgsmålene umiddelbart virker simple, så vil du opdage, at de

kan være svære at besvare fyldestgørende. Til at begynde med tænker 

du måske, at det da er nemt at svare på, hvad der gør dig glad, men når 

du så går i gang med at sætte ord på og beskrive, hvad  der gør dig glad, 

vil du opleve, at det slet ikke er så nemt endda.

Her er det til stor hjælp at bruge løg-modellen, hvor du simpelthen 

skræller lag af det, du først siger, gør dig glad: ”det gør mig glad at 

have fri” - hvorfor: ”fordi så kan jeg lave det, jeg har lyst til” - hvorfor: 

”fordi ingen bestemmer over mig” eller ”jeg elsker at rode med biler, og

det har jeg tid til, når jeg har fri”.

Hvis du nogensinde har læst en virksomheds værdier på deres 

hjemmeside, så er du højst sandsynligt stødt på ord som troværdig og 

professionel - klassikere inden for det banale. 
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Hvilken virksomhed vil ikke  være troværdig og professionel?

På det plan giver disse ord ikke rigtig nogen mening, fordi det givetvis 

må antages, at det er det, alle virksomheder ønsker at være. Jeg har i 

hvert fald aldrig hørt en virksomhed ytre det modsatte!

Du kan selv bruge ikke-testen til at teste dine ord.

Værdier skal som før nævnt beskrive måden, en person eller en 

virksomhed virker på, det vil sige, at der skal være noget substans  i 

ordene. Ingen gør jo noget på samme måde eller har de eksakt samme 

værdier, og det skal værdisættet afspejle.

Meningen med spørgsmålene er således at sætte tanker og følelser i 

gang hos dig, så du bliver bevidst om, hvad der rent faktisk rører sig i 

dig.

Du kan gribe opgaven an på forskellige måder, f.eks.:

• læse samtlige spørgsmål igennem og besvare dem, i tankerne eller 

skriftligt

• skimme spørgsmålene og vælge 2-3 at arbejde med nu og så vælge 

nogle andre på et senere tidspunkt

• gå i dybden med et af spørgsmålene, som ”taler” mere til  dig, og 

mediter på det - se mere i nedenfor i afsnittet Metode #4 - 

Meditation.

Spørgsmålene begynder på næste side. Hvis du vil udskrive/kopiere 

dem med plads til, at du kan skrive dine svar, så er det side 87-89, 

begge inklusive.

41
- og genvind lykken- og genvind lykken

Find dine værdierFind dine værdier



Hvad gør mig ked af det?

Hvad gør mig vred?

Hvilke aversioner har jeg?

Hvad finder jeg uacceptabelt?

Hvad irriterer og frustrerer mig mest ved andre?

Hvad får det bedste frem i mig?

Hvad kan få mig til at glemme tid og sted?

Hvornår oplever jeg flow?

Hvad brænder jeg for?

Hvad driver mig (min fremdrift)?

Hvad vil jeg allerhelst stå op til om morgenen?

Hvad er virkelig vigtigt for mig?

I hvilke situationer er jeg lykkelig?

Hvad varmer mig om hjertet ved andre?

Hvem beundrer jeg mest? Og for hvad?

Hvad vil jeg give til andre mennesker?

Hvad vil jeg gerne give verden?

Hvad er mine principper?

Hvilke værdier skal mine kære helst have?

Hvilken af mine karakteristika vil jeg helst give videre til  mine børn?

Hvad vil jeg gerne huskes for?

Hvordan ville andre beskrive mig?

Hvad ønsker jeg fra andre?

Hvordan har jeg klaret problemer og udfordringer i mit liv?

Hvilke oplevelser har jeg lært mest fra? Og hvad lærte jeg?

Hvornår er jeg stolt af mig selv?

Hvad er min definition af succes?
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Hvad er min definition af fiasko?

Hvad ønsker jeg mig (mere af) i mit liv?

Hvad vil jeg fortryde, at jeg ikke fik gjort/sagt/oplevet?

Hvad vil jeg allerhelst undgå at ende med her i livet?

Hvad (eller hvem) er jeg parat til at dø for?

Metode #2 - Liste

Her vælger du værdier på en liste over alle mulige forskellige værdier. 

Som du gennemgår ordene og sætningerne, vil du opleve, at nogen af 

dem springer dig i øjnene, hvor andre slet ikke siger dig noget. Ordene 

er ment som inspiration og står angivet som navneord, udsagnsord eller

tillægsord. Tag f.eks. ordet 'drømmende' - det passer måske ikke lige på

dig, fordi du mener, det hentyder til nogen, der mangler realitetssans 

og jordforbindelse, men ordet 'drømme' vil du have med, fordi du 

synes, det er vigtigt at drømme eller at have drømme.

Listen i denne bog er udformet sådan, at du kan udskrive/kopiere dem 

og sætte streg under eller ring om(*) de ord, der siger dig noget. Du 

kan også klippe dem ud og lægge dem i bunker, sortere dem osv. Det 

giver et rigtig godt overblik, især når du skal til at sortere og prioritere 

dem.

Fordelen ved listen er, at du samtidig kan vælge de ord og sætninger, 

der ”stritter” på dig, og se på dem i forhold til dine værdier. Måske vil 

du se en sammenhæng jf. emnet skyggesider som omtalt i kapitlet 

Hvorfor er værdier vigtige.
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(*)Et lille tip : Hav nogle farvede penne eller tusser klar, og brug den 

lyseste til første udvælgelse, den næstlyseste til anden udvælgelse og så 

fremdeles. Til sidst er det nemt at for dig at se dine udvalgte værdier, 

fordi de er markeret med den mørkeste farve.

Udvælgelse af værdier

Tag din lyseste pen, og vælg nu alle dem, der siger dig noget; hvis de 

alle sammen siger dig noget, så vælg dem ud, der siger dig mere  end de 

øvrige. Tag også gentagelserne med, hvis de siger dig noget - husk på, 

at selvom mange af ordene umiddelbart kan virke ens, så er der 

nuanceforskelle, som måske har en afgørende virkning ved senere 

udvælgelse.

Dette er din første udvælgelse.

Tag nu den næstlyseste pen, og gentag processen overfor. Nu bliver det 

lidt sværere, for hvor det er nemt at vælge til, bliver det kun sværere at 

vælge fra.

Hvis du er i tvivl, om en værdi skal udelades i denne omgang, så prøv at

læse nogle af spørgsmålene i forrige kapitel igennem med netop den 

værdi i  tankerne; føles det rigtigt? Er det noget, du rigtig gerne vil 

huskes for? Hvis du stadig er i tvivl, så beskriv for dig selv, hvad denne 

værdi betyder for dig.

Er det for eksempel 'imødekommende', er det så over for de mennesker,

du møder på arbejdet eller privat? Er det at være venlig og åben eller 

måske serviceminded? Er det over for situationer og muligheder, der 

opstår i dit liv?

Prøv at stille dig selv spørgsmålet, hvorfor en værdi er vigtig for dig, og
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besvar det således: <Værdi> er vigtig for mig, fordi den/det/de giver 

mig X. Måske er dit svar den virkelige værdi. Måske oplever du, at du 

kommer frem til samme svar flere gange - så er der helt sikkert tale om 

en værdi.

Er du stadig i tvivl om en værdi, så tag den med til næste runde.

Gentag udvælgelsesprocessen, hele tiden med en mørkere pen end 

foregående, indtil du har ca. 10-15 værdier tilbage, eller indtil du er 

nået dertil, hvor du ikke kan vælge flere fra.

Måske har du på nuværende tidspunkt kun 2-3 værdier - det er helt 

fint. På dette punkt i processen er antallet ikke så vigtigt, da du senere 

vil skulle fravælge nogle, og du vil altid kunne tilvælge nogle.

Du kan selvfølgelig udvælge på samme måde som nævnt ovenfor ved at 

klippe ordene og sætningerne ud og lægge dem i forskellige bunker. 

Den metode, du har mest lyst til, vælger du.

Du kan også gøre noget helt tredje, nemlig at tage pen og papir og så 

selv brainstorme på, hvilke værdier du har.

Husk, at listen her i bogen kun er til inspiration.

Det er i øvrig en god ide i det hele taget at skrive de tanker, ord og 
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frihed.

Værdien 'at være rig'  er vigtig for mig, fordi det giver mig frihed (kunne også 

være tryghed).



sætninger ned, som du får under processen. Listen her i bogen er ikke 

udtømmende, så du kommer nok i tanker om noget, du vil have med, 

som ikke findes på bogens liste.

Listen finder du i udskrivnings-/kopivenlig form på side 90-113, begge 

inklusive. Listen er udformet, så du kan klippe de enkelte ord ud og på 

den måde nemmere arbejde med dem.

Metode #3 - Hvad skal der stå på din gravsten?

I denne øvelse opsummerer din gravsten dit liv kort og præcist: det, du 

har opnået, og hvordan folk husker dig. Opnår du, at dine drømme går i

opfyldelse, og at du når dine mål, så vil det stå på din gravsten. 

Dette er en øvelse, der virkelig sætter tankerne i gang i forhold til 

tidligere omtalte vision, mission og værdier. Der er jo en stærk 

sammenhæng mellem din vision og dine værdier, og også din mission, 

hvis du lykkes med det, du ønsker i dette liv.

Faktisk kunne teksten på din gravsten være din formulerede vision og 

mission, bare i datid.

Så hvad vil være det mest optimale for dig, at der står på din gravsten?

Hvordan vil du gerne huskes?

Hvad vil du IKKE have, at der skal stå på din gravsten?

Hvordan vil du i hvert fald IKKE huskes af andre?

Forestil dig en af dine kære formulere teksten på din gravsten; er du 

enig i vedkommendes betragtninger og konklusioner? Hvordan ville en 

anden af dine kære formulere teksten?
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Brug også gerne spørgsmålene fra metode #1 som yderligere hjælp og 

inspiration.

Nu skal du prøve at formulere teksten, som du ønsker den på din 

gravsten.

Til at begynde med skal du bare skrive løs. Når du begynder at have 

noget at vælge mellem, så prøv at lave en sætning, der indeholder:

• det vigtigste, du gjorde og fik udrettet i dit liv

• den drøm, der drev dig - det, du stræbte efter

Husk at holde teksten så kort som muligt, og prøv at lave flere 

sætninger ud fra ovenstående.

Når du sidder med en eller flere tekster, som du er (nogenlunde) 

tilfreds med, så har du nogle stærke indikationer på, hvad dine værdier 

er.
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Eksempel #1: Hendes store arbejde for børns rettigheder gjorde verden til  et 
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en rigtig ven med kærlighed i  dit  bryst.

Eksempel #3: Han var et storslået og gavmildt menneske for alle  os,  der var 

heldige at kende ham.



Metode #4 - Meditation

En rigtig god måde at finde, udvælge og i det hele taget arbejde med 

sine værdier er at meditere på dem. Dette er også en ideel metode til at 

mærke dine værdier.

Bare rolig, du behøver ikke være specielt spirituelt interesseret eller 

øvet i at meditere for at benytte denne metode - alle  kan være med. 

Hvis du kan finde ud af at trække vejret, er du allerede godt på vej.

Fordelene ved at meditere er mange, blandt andet kommer du i kontakt 

med dig selv på et dybere plan og kan mærke dig selv tydeligere.

Når du sidder i en rolig stund og trækker vejret helt ned i maven, 

kommer du i kontakt med dit indre, og din indre stemme får meget 

nemmere ved at trænge igennem til dig. Du lytter så at sige til dig selv 

med hele dit væsen, hvorfor du også vil kunne mærke ting, der sker i 

din krop, meget tydeligere.

Når du på denne måde mærker  dine værdier, kan du være ret sikker på, 

at du ikke kun har valgt dem med hovedet, men også med hjertet.

Sådan gør du: Sluk din telefon, lås døren, luk persienner eller gardiner 

- gør de ting, du behøver for at få ro. Du kan eventuelt også tænde et 

eller flere levende lys, sprede nogle velgørende dufte eller sætte noget 

beroligende, afslappende musik på.

Sæt eller læg dig til rette et roligt og fredeligt sted, hvor du ikke vil 

blive forstyrret den næste halve time eller så lang tid, som du ønsker. 

Tag et tæppe over dig, hvis du ikke vil generes af kulde.

Når du er klar, lukker du øjnene og trækker vejret dybt - helt ned i 

maven - flere gange.
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Afslapningsøvelse

Hvis du er meget spændt op og har svært ved at slappe af, kan du 

mentalt gennemgå din krop fra top til tå og slappe af i hver enkelt del 

af den, en efter en:

Slap af i tæerne - slap helt  af, mærk dine tæer slappe af.

Slap af i fødderne - slap helt af - mærk dine fødder give slip.

Slap af i anklerne, læggene, skinnebenene, knæene, lårene, hofterne, 

underlivet, maven, brystet, hænderne, armene, skuldrene, halsen, 

nakken, kæben, munden, hovedet osv.

De første gange, du prøver dette, falder du måske i søvn - det er helt 

okay. Du kan også stoppe afslapningsøvelsen, når du mærker, at du er 

helt afslappet, og inden  du falder i søvn - så kan du fortsætte med 

meditationen.

*

Fokusér på en af dine (formodede) værdier. Tænk på værdien, smag på 

den. Mærk værdien - hvor kan du mærke den? Hvad føler du? Oplever 

du noget specifikt, når du tænker på denne værdi? Billeder? Ord? Læg 

mærke til alt det, der dukker op - følelser, ord, tanker, personer, 

billeder, situationer osv.

Bliv i det, så længe du har lyst. Når du atter åbner øjnene, så skriv 

gerne det ned, du oplevede.

Fortsæt med en ny værdi. Du behøver så absolut ikke gennemgå alle 

dine værdier på denne måde på én gang; tag den tid, du har behov for. 

Når du engang er færdig, så skulle du gerne sidde med et rigtig godt 

indblik i  dig selv og dine værdier.
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Andre metoder

Længere fremme i bogen i kapitlet 'Bestemmelse af værdier' gennemgår 

jeg nogle metoder, som du med held også kan benytte i arbejdet med at 

afklare  de værdier, du har.
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Prioritering af værdier

Nu sidder du forhåbentlig med et sæt værdier, som i høj grad 

repræsenterer dig. Nu skal du prioritere dem. Det vil sige, du skal sætte

dem i en rækkefølge, hvor den vigtigste værdi kommer først.

Måske er du allerede på nuværende tidspunkt klar over, hvilken værdi 

der er den allervigtigste for dig, måske har du en god ide om, hvilke tre 

til fem værdier der i hvert fald er dig. Hvis ikke, så bare rolig - det skal 

nok komme.

Prioriteringsarbejdet er en del af den afklarende proces, og du kan til 

enhver tid gå tilbage i processen og udskifte værdier, hvis du finder ud 

af, at de først valgte ikke lige ramte plet, eller hvis du opdager, at du 

mangler at få nogen med - det kan jo godt være, at du var lidt for hurtig

til at fravælge nogle tidligere.

Det vigtige er, at du ender med et sæt værdier, som du virkelig kan 

spejle dig i, og som virkelig vækker genklang i dig. Det er kun dig, der 

ved, hvornår du er nået dertil, så bliv endelig ved, til du føler, du er i 

mål.

Nogle gange har man brug for pauser i arbejdet, da man har brug for tid

til at mærke efter, om de valgte værdier nu også passer på én. Det er en 

helt naturlig del af processen, så tag det i dit eget tempo. Det er jo 

personlig udvikling, hvor du opdager sider af dig selv, bearbejder gamle

mønstre og tager tyren ved hornene, og det tager altså den tid, det 

tager.
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Der er forskellige måder, du kan prioritere dine værdier. Vi lægger ud 

med den simpleste:

Metode #1 - Rækkefølge

Hvis du har klippet ord og sætninger ud, så dine værdier er 

repræsenteret på hver sin lap papir, så prøv at prioritere dem, så den 

vigtigste ligger først, for eksempel fra venstre mod højre. Læg den 

næstvigtigste til højre for den første, og fortsæt på den måde, til dine 

værdier ligger på en prioriteret linje foran dig.

Denne øvelse er sværere, end man skulle tro! Du vil opleve, at du synes,

at nogle værdier er lige vigtige for dig; det er helt okay. I stedet for at 

lægge dem ved siden af hinanden i en prioriteret rækkefølge, så læg 

dem oven over hinanden, så de stadig deler samme nummer i 

rækkefølgen. Når du går i  gang med at definere, hvad de enkelte 

værdier betyder for dig, ændrer din rækkefølge sig måske.
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Figur 5
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Du kan også skrive dine værdier ned på et stykke papir i stedet for at 

bruge løse lapper. Det er bare nemmere at ændre rækkefølgen, når man 

sidder med de løse lapper.

Metode #2 - Karakterer

En anden måde at prioritere dine værdier er ved at give dem karakterer.

Her kigger du på hver enkelt værdi og giver den en karakter fra 1 til 10, 

hvor 10 er vigtigst, altså betyder mest for dig.

Med denne metode kan du sagtens ende med, at de fleste af dine 

værdier har fået for eksempel karakteren 6. De værdier, der deler 

samme karakter, skal du nu prøve at prioritere ved at give dem 

karakterer igen, men i forhold til  hinanden. Her kan du med fordel 

benytte førnævnte 'metode #1 - rækkefølge', så værdierne med samme 

karakter bliver prioriteret indbyrdes, og hver især får tildelt en ny 

karakter (6a, 6b, 6c, 6d osv.).

På denne måde ender du med at have alle dine værdier pænt sat op i en 

prioriteret rækkefølge, som afslører både de værdier og den ene værdi, 

der er vigtigst for dig.

I næste kapitel skal du definere dine værdier og sætte ord på, hvad de 

betyder for dig; hvis du finder det svært at prioritere dem, så tag næste 

kapitel først. Det er i øvrigt en god ide at gentage disse to kapitler, 

indtil du er helt skarp på dine værdier. Prøv også perlekædemetoden i 

næste kapitel, når du prioriterer dine værdier.
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Bestemmelse af værdier

At bestemme en værdi er en personlig sag. Hvad du lige præcis lægger i 

et ord, er det, der tæller, blot du kan  sætte ord på og er bevidst om, 

hvad du mener. Eksemplet fra side 35 om værdien 'rummelig' 

illustrerer dette meget godt.

Når du går i gang med at definere dine værdier, vil du måske opleve, at 

du formulerer nogenlunde det samme til et par af dem. Her skal du gå 

dybere ind i dem begge hver især og se, om der er forskelle, eller om de 

i virkeligheden dækker over det samme hos dig.

Føles det rigtigt at ”smide” den ene ud? Eller er  de forskellige for dig? 

Og hvis ja, hvordan?

Du kan vælge at beholde den ene og så inddrage den andens ekstra 

værdi i  den beholdte - du bestemmer nemlig helt og holdent, hvad dine 

valgte værdier rummer.

Husk, at værdier er dit  redskab, og ikke noget, du skal forsvare over for

andre eller til eksamen i. Det er således også dig, der bestemmer, hvad 

der er det optimale udtryk for en værdi. Tager vi eksemplet 'rummelig' 

igen, så behøver det jo ikke betyde, at du skal kunne rumme alt  muligt -

du bestemmer.
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Du husker nemmere dine værdier, når de er forskellige og 

uden for mange overlap.



Hvis du har lidt svært ved at definere en værdi, så prøv en eller flere af 

følgende metoder:

• Brainstorm

• Mindmap

• Perlekæder

• Situationer

• Fortolkning

Brainstorm

Tag et stykke papir, og skriv en af dine værdier øverst på det. Skriv nu 

alt  det ned, som du tænker, føler, har oplevet osv. i forhold til denne 

værdi. 

Måske dukker der andre og mere rammende ord op i processen, som 

bedre beskriver, hvad du mener, end den oprindelige værdi øverst på 
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Eksempel: 'Omsorg'  kontra 'hjælpsom' -  de er forskellige, men overlapper 

hinanden så meget,  at jeg kan vælge at bruge den ene som fortolkning af den 

anden. Jeg synes, at omsorg dækker l idt bredere end hjælpsom, så her vil  det 

for mig være nærliggende at beholde omsorg som værdi og så lægge hjælpsom 

ind som fortolkning.

Eksempel:  Værdien 'frihed' -  selvbestemmelse,  fugl,  flyve,  rejse,  døgnrytme, 

åben, ingen bånd, selvstændig, glæde, medindflydelse,  da jeg var single,  at 

være rig,  ikke eje noget,  bevægelighed, f leksibil itet,  mobil  osv.



papiret gør.

Mindmap

Tag et stykke papir, tegn en cirkel i midten, og skriv en af dine værdier 

inde i cirklen.

Skriv nu det ned, du henholdsvis tænker, føler, har oplevet osv. uden 

om værdien, så det ligner en sol.

Gør solens stråler længere ved at gennemgå de sætninger eller ord, du 

har skrevet, en for en. Nu skal du nemlig knytte flere ord og sætninger 

til dem og på den måde skabe ”tangenter”, om man så må sige.
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Eksempel:  Værdien i  midten er ' frihed'.  Rundt om 'frihed'  har du skrevet 

'selvbestemmelse' ,  ' ikke eje noget'  og 'bevægelighed'.  Nu vælger du 

'selvbestemmelse'  som ”tangent” og skriver for eksempel 'sove længe' -  

'veludhvilet ' .

Figur 6
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Du kan sagtens give 'selvbestemmelse' flere tangenter; det handler om, 

at du får nuanceret så godt som muligt, hvad det er, du mener med en 

værdi. Nogle af tangenterne vil vise sig at være vigtigere end andre, og 

på den måde pejler du dig ind på, hvad du præcis lægger i en værdi.

Ovenstående mindmap er meget forenklet og skal blot give dig en ide 

om, hvad et mindmap er. Når du selv begynder at arbejde med det, 

ender du sikkert med noget, der ligner et temmelig sindrigt landkort 

over dine værdier med masser af tangenter.

Perlekæder 

Perlekædemetoden har jeg udviklet som et skarpt redskab til at arbejde 

med at finde og definere sine værdier. Den minder om tangenterne i dit 

mindmap, så du kan sagtens tage udgangspunkt i det, når du skal finde 

dine 'perlekæder'.

Fordelen ved perlekædemetoden er, at du får vist, hvilke værdier 

virkelig er  værdier for dig, og hvilke der mere fungerer som fortolkning 

og nuancering. Du får også vist, hvilke værdier der er stærkest; det er 

den eller de værdier, du kan benytte flest gange, når du laver dine 

perlekæder.

Sådan gør du:

Når du sidder med dine værdier - prioriteret eller ej - så vælg en, og tag

udgangspunkt i den ved at skrive den i begyndelsen af en linje.

Vurdér nu, om nogle af dine øvrige værdier minder om den eller er en 

naturlig følge af den første værdi; skriv den efter det første ord.
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Fortsæt med næste værdi, og skriv den som det tredje ord.

Bliv ved, til  du ikke længere kan sætte flere af dine værdier på, hvor det

stadig giver mening.

Hvis der er et hul mellem to værdier, det vil sige, at hvis de sagtens kan

relateres til hinanden, bare ikke direkte, så sæt et ord ind mellem dem, 

så de forbindes.

Det er lige som at trække perler på en snor, deraf navnet perlekæde.

Prøv nu, om du kan sætte dine værdier i en ny rækkefølge, hvor det 

stadig giver mening. Prøv at begynde med en af dine øvrige værdier. 

Bliv ved, til  du har brugt dine værdier mindst et par gange hver.

Når du har lavet alle de perlekæder, du ønsker eller kan, er det 

nemmere for dig at vurdere, om alle dine værdier er selvstændige og 

stærke nok til at stå alene som en værdi for dig, eller om nogle af dem 

overlapper hinanden så meget, at den ene kan indgå under den anden i 

din fortolkning. Husk eksemplet med omsorg kontra hjælpsom ovenfor.
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Eksempel:  Nogle af mine værdier er omsorg,  respekt og frihed. Jeg kan nu 

lave en perlekæde, der ser sådan ud: omsorg - respekt -  plads - frihed. Her er 

min fortolkning af min perlekæde: jeg forbinder omsorg og respekt således, 

at omsorgen gives ud fra den andens behov, hvilket kræver respekt for denne. 

At respektere en anden betyder blandt andet at give dem plads ti l  at være 

den, de er.  Når man har plads til  at være sig selv, har man opnået en stor 

frihed. For at forbinde respekt og frihed puttede jeg ordet 'plads' ind mellem 

dem. At give plads ti l  andre og sig selv er en værdi i  sig selv,  i  øvrigt i  familie 

med 'rummelighed'.



Denne øvelse er enormt afklarende i arbejdet med, hvad dine værdier er

og indeholder. Der tegner sig ofte også en rækkefølge, som kan ligge til 

grund for din prioritering af dine værdier.

Her kan du igen benytte dig af de udklippede ord, men lad dig ikke 

begrænse, så brug stadig gerne pen og papir.

Situationer

Kom i tanker om en eller flere situationer, hvor en af dine valgte 

værdier var i spil. Det kan for eksempel være, dengang du blev ved med 

at dyrke yoga, selvom du i begyndelsen fandt det svært - her kan 

værdien for dig være at være vedholdende, ikke give op, give noget en 

chance osv. Jo flere betydningsfulde situationer du kan komme i tanker

om, som understøtter dine valgte værdier, des mere nuanceret billede 

får du af værdierne.

Fortolkning

Her fortolker du dine værdier en for en ved at sætte dem gennem et sæt 

spørgsmål, der à la løg-metoden skræller lag af og kommer ind til 
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Eksempel:

Omsorg -  kærlighed - følge sit  hjerte - ti lfreds - glæde

Følge sit  hjerte - omsorg - glæde -  til freds

Glæde -  smil -  venlighed - nye venner - aldrig ensom

Omsorg -  hjælpe - gøre en forskel  -  føle sig behøvet



kernen af den enkelte værdi. Det er også en gode metode til at komme 

det banale til livs.

Skriv en af dine værdier op øverst på et stykke papir. Besvar nu 

følgende spørgsmål:

1) Hvad skal der til for mig for <værdi>? <Svar A>

2) Hvad får jeg ud af <svar A>? <Svar B>

3) Hvad betyder det for mig at <svar B>? <Svar C>

Hvis en værdi har flere betydninger for dig, kan du gentage processen.
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Eksempel #2: Værdi: At være åben.

1) Hvad skal  der ti l  for mig for at være åben? Svar A: At jeg møder folk uden 

fordømmelse.

2) Hvad får jeg ud af at møde folk uden fordømmelse? Svar B: At jeg hurtigt 

får  nye venner.

3) Hvad betyder det for mig at få nye venner? Svar C: At jeg ikke er ensom.

Eksempel #1:  Værdi: At være mod andre,  som jeg ønsker, de skal  være mod 

mig.

1) Hvad skal der til  for mig for at være mod andre,  som jeg ønsker,  de skal  

være mod mig? Svar A: At jeg prøver at sætte mig i  deres sted.

2) Hvad får jeg ud af at sætte mig i  andres sted? Svar B: At jeg får et indtryk 

af,  hvilken effekt mine ord og handlinger har på andre.

3) Hvad betyder det for mig at have et indtryk af,  hvilken effekt mine ord og 

handlinger har på andre? Svar C: At jeg føler empati  og forståelse.



Når du vil bruge metoden til at komme det banale til livs, så ændrer du 

spørgsmålene fra 'hvad' til 'hvorfor',  og svaret begynder med 'fordi'.

Du kan sagtens blive ved med at stille spørgsmål til de svar, du finder; 

her ovenfor kunne du jo spørge dig selv, hvad det betyder for dig at føle

empati og forståelse for andre, eller hvorfor det er vigtigt for dig slappe

af eller at lære noget.

Stop rækken af spørgsmål, når du synes, at du er nået ind til kernen.
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Eksempel #3: Værdi:  At være åben.

1) Hvad skal der til  for mig for at være åben? Svar A: At jeg ser en sag fra 

forskell ige sider.

2) Hvad får jeg ud af at se en sag fra forskellige sider? Svar B: At jeg får et 

bredt og nuanceret indtryk af sagen uden at tage parti .

3)  Hvad betyder det for mig at have et bredt og nuanceret indtryk af sagen 

uden at tage parti? Svar C: At jeg ikke er fordømmende.

Eksempel #4: Værdi:  Frihed.

1) Hvorfor har jeg valgt ' frihed'? Svar A: Fordi det gør mig glad at have fri.

2) Hvorfor gør det mig glad at have fri?Svar B: Fordi så er der ingen, der 

bestemmer over mig.

3) Hvorfor må ingen bestemme over mig? Svar C: Fordi jeg føler,  det 

begrænser mig/mit udtryk/mit råderum.

Svar B kunne også have været:  Fordi så har jeg tid ti l  at være i  min have/gå 

ti l  dans/se tv/være sammen med familien osv.

Svar C kunne da have været:  Fordi jeg slapper med/lærer noget af X.



Finjustering af dit valg af værdier

På nuværende tidspunkt skulle du gerne have et ret godt kendskab til 

dine værdier. Du sidder sandsynligvis med 5-10 værdier, måske flere, 

måske færre. Nu skal vi pinpointe dine kerneværdier, og om muligt, din

kerneværdi (bemærk: ental!).

Det kan godt være, at du skal gå igennem nogle af de forgående øvelser 

igen, fordi nu skal du så dybt ind i dig selv, som du kan komme. Hvis 

du har oplevet, at du har udviklet dig og opdaget nye sider af dig selv 

under arbejdet med dine værdier, så har du taget hul på en livslang 

rejse, og det smukke ved det er, at du til enhver tid kan vende tilbage til

denne bog og gentage processen - du vil opleve, at du med tiden kan 

komme dybere og dybere ind i dig selv og dermed komme nærmere og 

nærmere din inderste kerne.

Begynd med at halvere de værdier, du sidder med lige nu. Det vil sige, 

at du skal fravælge halvdelen. Hvis du finder dette noget nær umuligt, 

så brug din intuition, og vælg halvdelen til.

Det gør ikke noget, hvis du ikke rammer rigtigt første gang - husk, at du

altid kan gå tilbage i processen og vælge om, hvis noget ikke føles 

rigtigt. Husk også, at de fravalgte værdier stadig er dine værdier - blot 

ikke dine allerinderste kerneværdier.
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Når du sidder med din halverede mængde værdier, så gør følgende:

• Prioriter dem som beskrevet i kapitlet Prioritering af værdier

• Tjek dem for overlap

Måske kan du fravælge yderligere nogle stykker, måske føler du behov 

for at skifte nogle ud. Når du er tilfreds med dit valg af værdier, så hop 

videre til  kapitlet Test dine udvalgte værdier. Nu skal du nemlig prøve 

dem af og se, om de består prøven.

Når du har gjort det, så vend tilbage hertil,  og læs videre.

*

Vi vil kun koncentrere os om dine kerneværdier fra nu af. Under testen 

af dine værdier fandt du ud af, hvilke værdier der hører til dine 

kerneværdier eller tæt på.

Hvis du kan, så prioriter dem.

Vælg nu de første tre ud. Dette er dine tre kerneværdier. Føles det 

rigtigt? Dækker de det, du står for? Hvis ikke, går du tilbage i 

processen og skifter nogle af værdierne ud. Gentag processen med de 

nye værdier. Passer disse tre på dig?

Her har vi en af grundene til,  at det er en tidskrævende proces. Hvis de 

tre værdier ikke rigtig fungerer for dig som dine kerneværdier, så skal 

du gentage processen.

Måske har du brug for at lægge det hele lidt fra dig og mærke efter, om 

der skulle dukke noget op, der ”slår hovedet på sømmet”. Ofte har vi 

brug for at lade arbejde som dette her bundfælde sig, og herefter vil der

tegne sig et tydeligt billede, der giver dig svaret - her: dine værdier.
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Så fortvivl ikke, hvis processen her i bogen ikke går så hurtig og glat, 

som du havde håbet. Det gør det nemlig sjældent, og du vil nok opleve 

en del tvivl. De værdier, du aldrig kommer i tvivl om, viser sig ofte at 

være kerneværdier - bid mærke i dem.

Hvis dette kapitel slet ikke virker for dig, så spring det over! 

Finjusteringen er ment som en hjælp til at finde din inderste kerne, og 

det er ikke sikkert, at du er klar til det endnu eller har brug for det. 

Husk, at du er den eneste, der kan mærke, hvad der er rigtigt for dig. 

Det er dig, der bestemmer, hvor dybt du ønsker at gå, samt hvilke og 

hvor mange værdier du ønsker at arbejde med. 
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En enkelt kerneværdi

Hvis du er klar til det, kan du nu gå videre og se, om du kan vælge én - 

bare én  - værdi, som i hovedtræk repræsenterer det vigtigste i dig.

Én kerneværdi kan sjældent opsummere et menneske, men den 

fortæller om det, der er vigtigst for dig her i livet.

Dette punkt i udvælgelsen er uvilkårligt det sværeste, og tvivlen dukker 

op, lige som man tror, at nu har man fundet den. Her vil jeg tilføje, at 

det så absolut ikke gør noget, for hvis du er nået hertil, og du svinger 

mellem 2-4 værdier, der kan være din kerneværdi, så er du i alt fald ret 

sikker på at have fundet dine kerneværdier. Og det er ikke at kimse af!

Igen - husk, at du er den eneste, der kan mærke, hvad der er rigtigt for 

dig, og du kan sagtens have mere end én værdi helt inde i kernen, så 

fortvivl ikke, hvis du ikke kan koge dine værdier ned til en enkelt.

Et enkelt ord

Har du nogensinde tænkt på, hvordan noget rent faktisk kan defineres 

af et enkelt ord? Dette ene ord siger det meste, der er at sige om det 

'noget' - rammer hovedet på sømmet, om man så må sige. Jeg synes, at 

Elizabeth Gilbert beskriver dette ganske godt i bogen ”Spis, bed, elsk” 

på side 102, hvor hun har en samtale med Giulio om visse byers 

individuelle ord. Eksempler herfra er Rom = SEX, Vatikanet = MAGT, 
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Los Angeles = SUCCES og New York = AT PRÆSTERE.

Både mennesker og byer er komplekse størrelser fyldt med nuancer, 

hvilket gør det svært at finde ind til kernen, men det er  muligt.

Hvis (eller når) vi kan finde vort eget individuelle ord, er vi virkelig 

nået langt i rejsen ind i os selv. For dette ene ord er ganske enkelt vores

kerneværdi. Fortvivl ikke, hvis du det næste lange stykke tid gennemgår

flere ord, hvor du for hvert ord troede, at dette ord lige var dét ord.

Husk, at selvom opgaven her er at ”koge dig” ned til blot ét ord, så kan 

du bruge lige så mange ord, du vil, på at beskrive, hvad du lægger i 

netop det ene ord.
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Eksempel #1: Kristendom = næstekærlighed

Eksempel #2: Volvo = sikkerhed

Eksempel #3: Moder Teresa = omsorgsfuld



Test dine udvalgte værdier

Dette kapitel kan du sagtens tage før, under eller efter finjusteringen af

dine værdier. Du kan også med fordel vende tilbage til det flere gange - 

for eksempel med nogle måneders mellemrum eller en gang om året.

Det er en god ide at teste sine værdier, især hvis du gerne vil være 

sikker på, at de er reelle og ikke udtryk for ønsketænkning eller 

ubalance.

I øvrigt behøver en værdi ikke være fuldt udviklet hos dig for at være en

kerneværdi! Det, du synes, er vigtigt for dig her i livet, bliver jo ikke 

åbenbaret for dig på én gang, og måske har du undertrykt en værdi. Vi 

kan stræbe efter at gøre en værdi mere tydelig i vores liv, fordi  vi synes,

den er vigtig!

Er dine værdier i spil?

Som du allerede ved, så skal en værdi være i spil på alle planer i dit liv 

for at være en kerneværdi, derfor vil du også opdage, at når du tester en

reel kerneværdi, så gør den sig gældende hyppigt og på mange måder. 

Med andre ord, når du tester en værdi, får du hurtigt et indblik i,  om 

den overhovedet gør sig gældende i dit liv samt hvordan og hvor ofte.

Måske opdager du, at værdien passer perfekt, måske skal den justeres 

lidt, måske skal en helt anden værdi på banen.
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En værdi kan gøre sig gældende på mange måder og i mange 

situationer, og til at begynde med kan det være svært at identificere, 

hvornår en kerneværdi er på spil.  Måden, du finder ud af det på, er ved 

at mærke efter og huske, hvordan du følte og handlede i en given 

situation.

Begynd med en situation, som endnu står frisk i din hukommelse, og 

som du kan mærke, at der ”er noget i”, for eksempel et valg eller en 

beslutning, som du skulle tage.

Hvad var på spil? Hvem blev berørt af dit valg? Og hvordan? Kunne du 

have valgt anderledes? Hvad ville det have betydet for dig eller de 

andre, hvis du havde valgt anderledes? Er du tilfreds med det valg, du 

tog?

Vær ærlig over for dig selv, når du svarer, og skriv gerne dine svar ned 

samt de følelser, der dukker op. Du skulle gerne få et fingerpeg om en 

eller flere af dine værdier i denne proces.

Har du truffet lignende valg i lignende situationer? Ser du et mønster 

dukke frem?
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Eksempel:  Du fik på et tidspunkt muligheden for at tage på den uddannelse,  

som du havde gået og drømt om i flere år.  Men hvis du tog den, vil le du misse 

din brors 30 års fødselsdag. Lad os sige,  at du valgte uddannelsen. Her kunne 

der være værdier på spil som for eksempel 'at følge sit  hjerte' ,  'selvudvikling'  

el ler 'carpe diem'.  Valgte du din brors fødselsdag, kunne værdierne 

eksempelvis være 'familien',  'nærhed' eller 'blod er tykkere end vand'.

Eller du valgte ud fra,  hvad du troede, andre forventede, el ler ud fra angsten 

om, hvad andre nu vil le tænke.



Vælg en af dine værdier, og besvar følgende spørgsmål:

• Har jeg bemærket eller oplevet denne værdi i år? I denne måned? 

I denne uge? I dag?

• Har denne værdi gjort sig gældende i år? I denne måned? I denne 

uge? I dag?

• Hvordan gør den sig gældende? I hvilke situationer?

• Hvor ofte gør den sig gældende? På hvilke tidspunkter?

• Hvad giver denne værdi mig i min tilværelse?

Du kan også prøve at gribe denne øvelse omvendt an, det vil sige 

komme i tanker om situationer, hvor du havde den samme følelse og 

måske handlede på samme måde, og herudfra pejle dig ind på, hvilken 

værdi der mon gør sig gældende her.

Jo oftere og stærkere en værdi har gjort sig gældende i dit liv, des mere 

sikker kan du være på, at der er tale om en kerneværdi.

Der kan godt være tale om en kerneværdi, selvom den umiddelbart ikke 

er i spil på alle områder i dit liv. Lad os nu sige, at du har en 

kerneværdi, som gør sig gældende alle steder i dit liv, undtagen på dit 

arbejde, fordi der her hersker en kultur, som du har underlagt dig for at

kunne være der. Eller undtagen hjemme hos dine forældre, fordi de 

altid har undertrykt netop denne værdi af en eller anden årsag (dette 

kan de have gjort ubevidst eller bevidst). I begge tilfælde kan du i hvert

fald mærke, at du ”gør knuder på dig selv”, når du er sådan et sted. 

Måske overvejer du at sige op, eller måske undgår du dine forældre, så 
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meget du kan.

Kunne du uhindret få lov til at udleve din kerneværdi på dette sted, så 

ville det føles meget bedre for dig, og det ville være meget nemmere for 

dig at være der.

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, så har du 

sandsynligvis fat i en kerneværdi.
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Sådan bruger du dine værdier aktivt

Nu har du fundet dine kerneværdier - måske endda din inderste 

kerneværdi - og det er en belønning i sig selv. Jeg håber, du synes, at 

det har været hele processen værd.

Du skulle på nuværende tidspunkt være langt mere afklaret omkring dig

selv og dit liv, være i stand til at mærke, hvad der rører sig i dig, have 

fået mere selvfølelse. Måske har du endda realiseret nogle af dine mål, 

som du var tilbageholdende overfor tidligere. Måske har andre mærket 

en forskel i dig. Ting, der før var besværlige, kører måske langt mere 

gnidningsfrit nu.

Personlig udvikling fører en masse skønne ting med sig, men måske 

kunne du godt tænke dig at bruge dine værdier mere aktivt i dit liv.

Gør status

Først gør vi lidt status. Dette kræver, at der er gået en rum tid, siden du

valgte dine værdier, ellers bliver det nemlig lidt svært for dig at vurdere

disse værdiers indflydelse. Begynd med at stille dig selv følgende 

spørgsmål:

• Har jeg oplevet, at mit valg af værdier er rigtigt?

• Har det været nemt at efterleve mine værdier?

• Stemmer mine værdier overens med den måde, jeg lever mit liv?

• Har jeg hentet hjælp og støtte hos mine værdier?
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Hvis du svarer nej til disse spørgsmål, så gå tilbage i processen med at 

finde og udvælge værdier; uanset hvad skulle du på nuværende 

tidspunkt have en ret god ide om, hvilke værdier der skal skiftes ud og 

til hvad.

Det er også relevant, hvorvidt dine valgte kerneværdier er nemme for 

dig at huske. Det er de som regel, når de ikke overlapper hinanden i 

betydning, og når de er rammer rigtigt.

Når du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, er du klar til aktivt at 

bruge dine værdier. 

At agere frem for at reagere

Du bruger dine værdier hele tiden, og indtil du begyndte at arbejde med

denne bog, var disse sandsynligvis mudret sammen med andres 

forventninger, dine skyggesider osv. - det vil sige, at du brugte dine for 

dig ukendte værdier ubevidst. Nu hvor du kender dine kerneværdier, 

skal du lære at bruge dem bevidst.

Det, du nu får at vide, kan umiddelbart virke for nemt og lidt ”var det 

dét”-agtigt, men tro mig - der er mere i det end som så.

I forrige kapitel lærte du at se på en situation, der er  sket, altså i 

fortid , for at gennemskue, hvilke værdier der var på spil. Nu kender du 

dine kerneværdier og kan i overensstemmelse med dem håndtere 

kommende  situationer, altså i  fremtiden . Lyder det næsten for let?

Sæt dig den udfordring i dag, at næste gang du befinder dig i en given 

situation, så handler du ikke, før du har vurderet den i forhold til dine 
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kerneværdier.

Du skal have dine inderste værdier helt fremme i din bevidsthed, 

hvilket kræver både hukommelse og plads til dig selv.

Dine kerneværdier skal være nemme at huske!

Normalt handler vi på rygraden, hvilket ikke tager os mange 

nanosekunder, men nu skal du pludselig til at bryde den vane - den 

reaktion, der ellers plejer at komme helt af sig selv, uden at du behøver 

tænke over det. Det vil sige, at du både skal gribe dig selv inden  din 

reaktion OG bruge ekstra tid på at forholde dig til dine kerneværdier. 

Det er vanebrydning på højt plan!

Denne bog kommer ikke yderligere ind på vanebrydning - det ville 

kræve en hel bog i sig selv, men nedenfor finder du en minikvikguide til

at bryde med vaner, så du nemmere bliver i stand til at agere:

1. Afklar den/de situation(er), du ønsker at ændre

2. Notér, hvad i den enkelte situation du specifikt skal lave om

3. Definer dine triggere

4. Beskriv, hvad du kan erstatte dine triggere med

5. Skriv det hele ned, så du kan følge din fremgang hen over tid
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Du skal agere  i stedet for at reagere

#1: Jeg ønsker at holde op med at overspise, når jeg er ked af det.

#2: Jeg skal ikke ty til  mad, når jeg møder noget, der gør mig ked af det.  I  

stedet for at spise vil  jeg hellere gøre noget godt for mig selv,  fx gå en tur.

#3: Jeg går ud i  køkkenet og leder i  skabe og køleskab.

#4: I  stedet for at gå ud i  køkkenet går jeg ud og tager mine gå-sko på.



Brug dine værdier proaktivt

Gå skridtet videre, og tag hånd om din mission. Ved at tage stilling til, 

hvordan du kan bringe den enkelte kerneværdi i spil, tager du proaktivt

stilling til, hvordan du ønsker at forme dit liv. Prøv at besvare følgende 

spørgsmål:

• Hvad ønsker du at opnå med hver enkelt kerneværdi?

• Hvordan kan den enkelte kerneværdi gøre sig gældende?

Det, du skal gøre her, er at forholde dig til de forskellige situationer i 

dit liv og se, hvordan (og ikke om) hver af dine værdier kan bruges.

Dette giver dig også en god mulighed for at undersøge, hvad du mener 

med de kerneværdier, du har valgt. Det vil uvægerligt være meget 

forskelligt fra person til person, hvad der lægges i en værdi, og hvordan
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Eksempel:  Værdien er sammenhold .  I  mit familieliv vil  jeg have fokus på de 

ting, der holder os sammen, og prøve at se alle sider af en sag i  stedet for at 

skændes. På min arbejdsplads vil  jeg skabe sammenhold ved aldrig at sladre 

og ved at lave sjove tiltag f .eks.  i  kantinen. Jeg vi l  skabe sammenhold blandt 

naboerne på min vej ved at arrangere fester og aktiviteter.

Eksempel:  Værdien er frihed .  Jeg er fri  ti l  at opnå det,  jeg ønsker.  Jeg føler 

mig ikke presset ti l  noget af  mine venner.  Jeg ejer kun lidt og derfor mobil .

Eksempel:  Værdien er skønhed .  Jeg gør,  hvad jeg kan, for at se godt ud. Jeg 

omgiver mig med smukke ting.  Jeg bor ude på landet ved en å.



den kan bruges. Tag for eksempel værdien skønhed; den kan udleves på 

mange flere måder end nævnt her alt efter den enkeltes præferencer.

Min inderste kerneværdi er frihed, på godt og på ondt. Det betyder for 

mig, at jeg følger mit hjerte så vidt muligt, samt at jeg har behov for en 

stor grad af selvbestemmelse, selvdisciplin og tid. Det betyder også, at 

jeg respekterer alle andre væseners ret til frihed, og at jeg tager ansvar 

for mig selv. For mig dur frihed uden ansvar ikke. Netop derfor er det 

vigtigt, at jeg kan leve op til mit ansvar og ikke love mere, end jeg kan 

holde - dette har jeg lært på den hårde måde. Derfor er jeg også blevet 

bevidst om, at jeg skal passe på med at binde mig selv til for mange 

aftaler, og jeg er eksempelvis god til ikke at deltage i sociale events, 

hvis jeg ikke har lyst.

Det ville fylde for meget at beskrive alle områder i mit liv, hvor frihed 

gør sig gældende, men jeg vil lige tilføje følgende:

• at jeg forsøger at eje så få ting, jeg kan, fordi det ”tynger” mindre 

og gør mig mere mobil

• at jeg er gift med en frihedselskende mand, der langt hen ad vejen 

har det som mig

• at jeg er veganer af respekt for og kærlighed til dyrene

• at jeg har besluttet ikke at få børn

Min sidstnævnte beslutning provokerer ofte, måske fordi det er tabu 

som kvinde ikke at ville have børn, og jeg er blevet mødt med både 

forundring og forargelse og er tilmed blevet kaldt egoistisk. Men det 

ændrer ikke på den, jeg er, og de værdier, jeg har. Her er det vigtigt at 

være ærlig over for sig selv og holde fast i den, man er, for ingen er ens,
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og ingen andre end dig kan leve dit liv, som du ønsker det. Lad være 

med at forsøge at leve op til andres (formodede) krav og forventninger -

det vil aldrig lykkes alligevel, og da slet ikke med positive følger.

Det er ikke op til nogen anden end dig at gøre dig  lykkelig og tilfreds 

med dit liv, lige som det heller ikke er op til dig at gøre andre  lykkelige 

eller tilfredse. Det er den enkeltes eget ansvar, hvordan han eller hun 

har det, hvorfor:

Således bevidst om, hvad frihed betyder for mig, bruger jeg denne 

værdi proaktivt for at undgå at sætte mig selv i en situation, hvor jeg 

går på kompromis med mig selv på en uudholdelig måde. Det gør jeg:

• når jeg skal træffe valg og beslutninger

• når jeg vælger min vej her i livet

At agere (forrige afsnit) og at handle proaktivt er langt hen ad vejen det

samme, især når det gælder kortsigtede valg og beslutninger. Forskellen

mellem dem er det langsigtede perspektiv, dvs. hvor du implementerer 

dine kerneværdier på et dybere niveau. 

Du har sikkert hørt historier om folk, der har gennemgået en stærk 

personlig udvikling, og som derefter ikke kunne fortsætte det liv, de 
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At arbejde med sine værdier kan  være angstprovokerende, 

fordi du måske oplever, at nogen tager afstand fra dig, i takt 

med at du udvikler dig og bliver mere tro mod dig selv.

Men fred være med det, for kan de ikke lide eller acceptere 

den, du virkelig er, så er de ikke noget for dig alligevel.



hidtil havde ført. De skifter karriere, bliver skilt, tager en ny 

uddannelse, bosætter sig i et andet land osv.

Et eksempel er 1980'ernes musikidol Lars Muhl, for hvem livet som 

musiker blev for overfladisk og derfor skabte sig et nyt liv inden for 

esoterisme og personlig udvikling.

Nu siger jeg ikke, at du skal hive teltpælene op, sige jobbet op, blive 

vegetar og bestille skilsmissepapirer - slet ikke! Du skal tage stilling til,

hvordan du bedst kommer så tæt på din vision som muligt.

Dette kræver en god fantasi og en ordentlig portion mod, for hvis du 

ikke engang tør forestille  dig dit ultimative liv i tankerne , så er det nok 

så som så med at opnå det i virkeligheden.

Med din fantasi og dit mod skal du nu:

• vurdere, hvordan  du honorerer din kerneværdi - dvs. er i 

overensstemmelse med dit inderste - når du træffer valg og 

beslutninger

• mærke efter, om det føles ok  indeni, når du træffer valg og 

beslutninger

Finder du så ud af, at det kræver, at du flytter, skifter job eller partner, 

så må du jo tage den derfra. Nu ved du i hvert fald, hvad der skal til  for 

at få dit drømmeliv.

Vælger du at gøre noget ved det og begynder at arbejde hen imod det, 

du fandt ud af, så handler du proaktivt på din vision - den langsigtede 

plan - ud fra dine kerneværdier.

TILLYKKE! Du har hermed bestået! :-)
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Personlig branding

Dette er et omfattende emne, som jeg blot i korte træk har taget med 

her for at vise dig, hvordan værdier også kan bruges, samt hvor 

essentielle de er, når du vil brande dig.

Personlig branding er umiddelbart noget, vi ønsker i forbindelse med 

vores professionelle liv, så her skal du gøre dig klart, hvilke værdier du 

ønsker at basere din branding på. Du skal selvfølgelig ikke vælge helt 

nye værdier, men tage dem fra dit arsenal i dine sfærer (se kapitlet 

Hvor er dine værdier), primært fra din kerne og din arbejdssfære.

Personlig branding handler om autenticitet og om at være ægte; der 

skal være en rød tråd i alt, hvad du foretager dig. Branding er kort sagt 

”to walk the talk”.

Min definition af branding:

Branding er at være ”brændemærket” som dette eller hint. Det kan være

tilsigtet eller utilsigtet, men i dag arbejder virksomheder og personer 

meget aktivt med deres brand og søger at opnå så positivt et brand som 

muligt - med andre ord at blive kendt for noget godt.

Positiv branding er det, der sker, når en person eller organisation 

virker  ud fra sine værdier .
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Virket (missionen) og værdierne skal være i overensstemmelse 

med hinanden og give mening (vision), og det er 

omgivelserne, der via opfattelse og reaktion bestemmer, om 

noget er et brand.



Det har rigtig meget med troværdighed og ægthed at gøre; jo mere ægte 

du er, altså i overensstemmelse med dine værdier, des mere troværdig 

fremstår du. Jo mere troværdig du fremstår, des bedre brand er du.

Fordi det er omgivelserne, der bestemmer, om du er et brand, er det 

svært at styre sin egen branding, men ikke umuligt - du kommer langt 

med en aktiv indsats. Jo mere præcis dit værdi-virke er, des kraftigere 

branding-effekt har det på omgivelserne.

Der er her en stor faldgrube, som jeg lige vil advare om: branding 

arbejder kun med ægte værdier, så hvis du er ude efter et bestemt 

image , som dine værdier ikke understøtter, opnår du ikke at blive 

brandet positivt, og du risikerer at fremstå utroværdig.

Denne fælde er rigtig mange hoppet lige i gennem tiden med ikke så 

fantastiske resultater til følge.

For at illustrere ovenstående så forestil dig to glas på bordet foran dig.

Overfladen på det ene glas er fuldstændig dækket af en etiket, som er 

smukt dekoreret, og der er skrevet dejlige, positive ord på. Om glasset 

er tomt eller fyldt med et eller andet, er ligegyldigt; her er det kun 

overfladen, der tæller. Dette glas illustrerer 'image'.

Det andet glas er fyldt med ting og ord, og disse er nemme at se udefra, 

for her er der ikke nogen etiket, der slører indholdet. Du ser, hvad der 

er i glasset - på godt og på ondt. Det svarer til wysiwyg - what you see is

what you get. Dette glas illustrerer branding. Her er det ikke  

ligegyldigt, hvad der er i glasset.
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En af forudsætningerne for troværdighed er gennemsigtighed, at folk 

kan gennemskue dig og se, hvad du reelt indeholder, og at du ikke har 

skjulte agendaer.
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Kompetencetrappen

Som med al læring og vækst er der en proces.

Til at begynde med er du måske slet ikke klar over, at der er et hul, 

noget der skal læres. Denne fase er første trin ud af fire, og på dette 

stadie er du ubevidst  inkompetent . Du ved så at sige endnu ikke, at der 

er noget, du ikke kan finde ud af.

Når du har opdaget dette 'noget' og gerne vil gøre noget ved det, 

bevæger du dig over i  næste fase og er til at begynde med bevidst  

inkompetent . Nu ved  du jo, at her er noget, du endnu ikke kan.

Som du arbejder på at lære at kunne dette 'noget', bevæger du dig 

videre over i  tredje fase og bliver mere og mere bevidst  kompetent. Det,

du lærer, skal du have fokus på; du er nødt til at være koncentreret, for 

selvom du efterhånden kan  det, ligger det endnu ikke på rygraden.

Med øvelse indarbejder du det, så det til sidst ligger på din rygrad, og 

så har du nået sidste fase i processen, nemlig at være ubevidst  

kompetent . Det vil sige, at du ikke længere skal tænke over det, du gør, 

for nu gør du det bare.

Tænk tilbage på, dengang du tog kørekort eller lærte at danse. Hvor var

det dog frustrerende i begyndelsen, ikke? Måske tænkte du, at det her 

lærer du aldrig, eller hvorfor fortsætte, for det var da vist ganske 

tydeligt en fejltagelse! Men du blev ved, og nu gør  du det bare. Du er 

gået fra at være ubevidst  inkompetent  til at være ubevidst  kompetent . 
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Sådan vil det også være, når du arbejder med dine værdier. Så hvor nem

ovennævnte øvelse end lyder, så er jeg næsten sikker på, at du vil 

opleve, at det er den ikke, og da slet ikke i begyndelsen. Men du vil også

opleve, at den er utroligt effektiv. Med tiden vil den komme til at sidde 

på din rygrad - som en ny og bedre vane - og så efterlever du i sandhed 

dine værdier.
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Afslutning

Fra du begyndte på denne bog, til du netop er nået hertil, kan der være 

gået et par dage. Der kan også være gået uger, måneder - ja, endda år. 

Uanset tidsforløbet så håber jeg, at du har fået noget godt og brugbart 

ud af din proces.

Jeg håber, at:

• du har fundet dit værdisæt

• du er klar på din vision og din mission

• arbejdet med dine værdier fortsætter

• du resten af dit liv høster frugterne af at kende dig selv

• du synes, at det har været hele processen værd

• du har lært dig selv bedre at kende

• dit liv er forbedret på flere planer

Vend af og til tilbage til bogen, og gentag dele af processen, som du har 

brug for eller lyst til. Du vil opdage, at du har udviklet dig, og at dine 

værdier bliver mere og mere tydelige for dig.

Udover bogen kan du med fordel dykke ned i områder som dine 

skyggesider, at blive mere assertiv, at blive bedre til at meditere osv.
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Om forfatteren

Jeg har, siden jeg kan huske, arbejdet med mig selv. Personlig 

udvikling står for mig som noget essentielt, når man som menneske 

ønsker et liv med glæde og tilfredshed. Jeg har altid troet på, at man 

skal starte med sig selv og se indad, når man er utilfreds med noget. 

Det ER som regel ikke andres eller samfundets skyld. ;-)

Jeg er fra årgang 1973 og er uddannet journalist,  virksomhedskommu-

nikatør, personlig træner og clairvoyant healer. Jeg har gennem mere 

end 25 år arbejdet bevidst med personlig udvikling både på det 

spirituelle og det faglige plan.

I en tidlig alder blev kimen til min passion for personlig udvikling lagt. 

Da jeg var teenager, udviklede jeg en dyb klinisk depression uden at 

vide, at det var en depression. Det betød, at jeg på egen hånd gennem 

flere år arbejdede indgående med mig selv, især spirituelt og 

psykologisk. Alle de dybe og store spørgsmål blev grundigt vendt, 

bunker af bøger blev læst, kurser og uddannelser blev taget, og jeg 

lærte mig selv godt at kende.

Da jeg mange år efter stødte på vision, mission og værdier-konceptet i 

forbindelse med mit kommunikationsarbejde i virksomheder, var jeg 

hooked. Jeg så hurtigt, at her var et redskab, der også med fordel kunne

bruges personligt.
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Mit udgangspunkt for at skrive denne bog er derfor min passion for at 

lære sig selv at kende gennem sine værdier. Jeg har været i gang med 

denne proces i flere år og lærer hele tiden nyt både om mig selv og 

andre, og jeg forventer, at processen fortsætter, så længe jeg lever.

Mine værdier

Til slut vil jeg dele mine kerneværdier med dig og kort fortælle dig, 

hvad jeg lægger i dem, hvilket omfatter nogle af mine livsværdier. Jeg 

håber, de vil tjene dig til inspiration.

• Frihed

• Omsorg

• Kommunikation

• Humor

Frihed

Både en dybfølt frihed i mit inderste og frihed til at leve mit liv, som 

jeg ønsker. Fysisk og psykisk mobilitet. Selvbestemmelse med dertil 

hørende ansvar hvilende på empati og viden. At følge mit hjerte. 

Åbenhed, der giver plads til  nytænkning og udfordrer dogmer. Evnen til

at drømme og fantasere uden begrænsninger. At kunne give slip i tillid 

til, at alt er ok. Hverken acceptere snærende bånd eller underkastelse. 

Styrken i at se og fatte helheden. Selvtillid.
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Omsorg

Empati, varme og respekt for alt liv. Altruisme, filantropi. Omtanke, 

ansvar og bæredygtighed. Pleje og sundhed. Kærlighed som basis for 

mine handlinger. Tilgivelse. Accept og rummelighed. At være mod 

andre, som jeg ønsker, de skal være mod mig. Live and let live. Være

inkluderende og skabe tryghed. Selvværd.

Kommunikation

Den røde tråd i mit liv, som skaber forbindelse, forståelse og fælles 

referencerammer samt accept og respekt levende væsener imellem. At 

undre mig, undersøge og søge. Tanker, filosofi,  ord. Historier, viden, 

formidling. Visioner, erfaringer, holdninger. Forudsætning for 

samarbejde og fællesskab. At sige fra. At sige til. Selvudtryk.

Humor

Livets konfekt. Glæde, positivitet og lyst livssyn. Gode vibrationer, god 

stemning, at være imødekommende. Smil og glimt i øjet. At grine, at 

anskue livet fra skæve vinkler og at se det sjove i situationer. Sjov, 

ordlege, pudsigheder. Selvironi. At give slip. Selvindsigt.

Til slut vil jeg afsløre for dig, hvilken én af mine kerneværdier der er 

den vigtigste for mig: frihed.

Hvad er din?
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Hvad gør mig ked af det?

Hvad gør mig vred?

Hvilke aversioner har jeg?

Hvad finder jeg uacceptabelt?

Hvad irriterer og frustrerer mig mest ved andre?

Hvad får det bedste frem i mig?

Hvad kan få mig til at glemme tid og sted?

Hvornår oplever jeg flow?

Hvad brænder jeg for?

Hvad driver mig (min fremdrift)?

Hvad vil jeg allerhelst stå op til om morgenen?
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Hvad er virkelig vigtigt for mig?

I hvilke situationer er jeg lykkelig?

Hvad varmer mig om hjertet ved andre?

Hvem beundrer jeg mest? Og for hvad?

Hvad vil jeg give til andre mennesker?

Hvad vil jeg gerne give verden?

Hvad er mine principper?

Hvilke værdier skal mine kære helst have?

Hvilken af mine karakteristika vil jeg helst give videre til  mine børn?

Hvad vil jeg gerne huskes for?

Hvordan ville andre beskrive mig?
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Hvad ønsker jeg fra andre?

Hvordan har jeg klaret problemer og udfordringer i mit liv?

Hvilke oplevelser har jeg lært mest fra? Og hvad lærte jeg?

Hvornår er jeg stolt af mig selv?

Hvad er min definition af succes?

Hvad er min definition af fiasko?

Hvad ønsker jeg mig (mere af) i mit liv?

Hvad ville jeg fortryde, at jeg ikke fik gjort/sagt/oplevet/opnået?

Hvad vil jeg allerhelst undgå at ende med her i livet?

Hvad (eller hvem) er jeg parat til at dø for?
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abstrakt

accept

adrenalin

afdæmpet

afslappet

aktiv

aktuel

altruistisk

amatør

ambitiøs

ambivalent

anderledes

androgyn

anerkendelse

anfører

anstændig

ansvar

anti-jante

arbejdsom

askese

attitude

attraktiv

autentisk

balance

barmhjertig

barnlig

basis
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bastant

bedømmende

begejstring

behag

bekræftelse

berømmelse

beskeden

beskyttelse

beslutsomhed

bestemt

besættelse

betingelsesløs

betydningsfuld

betænksom

bevægelig

blidhed

blød

boblende

bred

bundklang

bæredygtig

bøjelig

børn

carpe diem

chance

charme

cool
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dans

dedikeret

dejlig

dekadent

dele

demokrati

detaljeret

dialog

direkte

disciplin

diskret

diskuterende

distance

diversitet

djævlens advokat

drama

driftig

dristig

drivkraft

drømmende

dyb

dygtig

dynamisk

dyreelsker

edgy

effektiv

eftertænksom

92
- og genvind lykken- og genvind lykken

Find dine værdierFind dine værdier



egen

egenrådig

egoisme

ejegod

ejekær

eksotisk

eksperimenterende

ekspert

eksplosiv

ekstraordinær

ekstravagant

elastisk

elegant

elskværdig

emotionel

empati

ener

energisk

engageret

enkel

ensretning

entusiasme

erfaring

etik

etnisk

eventyr

ekshibitionist
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facade

faderlig

faglig

fair

faktuel

familie

fandenivoldsk

fantasi

fantastisk

fart

farverig

fashionabel

fast

fatalisme

feminin

festlig

fighter

filosofisk

fin

finurlig

firstmover

fleksibel

flippet

flirt

flyde med

fokus

foran
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foranderlig

forandringer

forberedt

fordomsfuld

fordømmelse

forelskelse

forenende

forfængelig

forklarende

format

formel

fornem

fornuft

forsigtig

forskellig

forståelse

forsvar

forventning

fred

frejdig

fremskridt

fremsynet

frihed

frimodig

frisind

frisk

fritid
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frivillig

frivol

frodig

from

fryd

fundament

funktionel

funky

fyldig

fællesskab

fængslende

føjelig

følelser

førende

først

galant

gavmild

generator

generel

genialitet

genkendelig

genklang

gennemsigtig

gennemskuelig

gennemskuende

gennemslagskraft

gennemsnitlig
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glamour

global

glæde

godhed

godkendelse

grounded

grundig

grænsebrydende

grænsesættende

grøn

gyldig

gældfri

handlekraft

hardcore

harmoni

held

helhed

hellig

helt

heltinde

hengivende

hensynsfuld

hjertelig

hjælpsom

holdbar

holdspiller

holistisk
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humor

humør

hurtig

hygge

høflighed

højlydt

højtidelig

håbefuld

hård

idealistisk

iderig

igangsætter

impulsiv

imødekommende

inddragende

inderlig

indhold

indlevelsesevne

indtryk

initiativrig

inkluderende

innovativ

insisterende

inspiration

integritet

intellektuel

intelligens
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intens

interesse

international

intimitet

intuition

ironi

iver

ja-siger

jordnær

jovial

jubel

kant

karisma

klarhed

klogskab

komfortabel

kommerciel

kommunikation

kompetent

kompleks

koncentration

konfliktsky

konfronterende

konkret

konkurrence

konsensus

konstruktiv
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kontakt

kontrast

kontrol

kontroversiel

koordination

korrekt

kosmopolit

kraft

kreativitet

kritisk

kulde

kultur

kunst

kvalitet

kvantitet

kvik

kvindelig

kærlig

kærlighed

landlig

langsigtet

leder

leg

lethed

liberal

libido

ligefremhed
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ligestilling

livlig

logik

lokal

loyalitet

luksus

lun

lykke

lystig

lyttende

lækkerhed

lærdom

mad og drikke

magi

magt

magnetisk

mangfoldighed

manisk

markant

maskulin

materiel

medfølelse

medspil

medvind

mening

meningsfuld

mild
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militant

miljøvenlig

mindful

minimalistisk

mod

moderat

moderlig

moderne

modsat

modspil

modtagelig

motiverende

moral

morskab

munter

musikalsk

mystik

mådehold

mål

naiv

national

naturen

naturlig

nemhed

netværk

neutral

nonchalant
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normal

nostalgi

nul-tolerance

ny

nydelse

nysgerrighed

nyttig

nytænkende

nærhed

nærværende

nøjsom

nådig

objektiv

observerende

obviøs

ok

omfavnende

omgivelser

omhu

omhyggelig

omsorg

omtanke

opdragelse

opfindsom

oplevelser

opløftende

opmærksom
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opportunist

opsøgende

optimal

orden

ordentlig

original

outrér

overbevisende

overblik

overbærende

overdrivelse

overflod

overraskelse

overtalende

overvejet

parat

passion

penge

perfektionist

personlig

perspektiv

piget

pioner

pli

pligtopfyldende

politik

pondus
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populær

positiv

power

prestige

principiel

privatliv

proaktiv

problemknuser

produktiv

professionel

progressiv

provokerende

præcis

punktlig

puritansk

pæn

pålidelig

påtrængende

radikal

raffineret

rank

rar

rask

reaktiv

realistisk

reel

regal
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regelret

refleksiv

rejse

relevans

renhed

renlighed

respekt

resultatorienteret

retfærdighed

rettidig

rigdom

rimelig

risikovillig

ro

rolig

romantisk

rummelighed

rustik

rutine

rutineret

ry

rødder

rå

saft

saglig

samhørighed

samlende
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sammenhold

sammenhæng

samvittighed

sanddruelig

sejr

seksuel

selektiv

selvbestemmelse

selverkendelse

selvfed

selvkørende

selvrealisering

selvsikker

selvstændighed

selvtillid

selvværd

sensation

sensuel

sentimental

seriøs

serviceminded

show

sikkerhed

simpel

situationsfornemm.

sjov

sjæl
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skelsættende

skeptisk

skæbne

skæv

skønhed

skør

smagfuld

smal

smart

snarrådig

snobbet

snu

social

solid

sparsommelig

speciel

spirituel

spontan

sporty

sprudlende

spænding

stabil

starter

statelig

stemning

stil

stimulerende
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stolthed

storhed

stormfuld

storslået

strategisk

streng

struktur

stræben

strømlinet

strålende

styrende

styrke

stædig

størrelse

ståsted

subtil

substans

succes

sundhed

support

survivor

symmetri

sympati

synergi

systematisk

særlig

særpræget
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sødme

søgende

sårbar

taknemmelig

taktik

tankefuld

tapper

teamplayer

temperament

tempo

tid

tidlig

tilbageholdende

tilfredshed

tilgivelse

tilgængelig

tillid

tiltrækkende

timing

tolerance

travl

triumf

trivsel

tro

troskab

troværdig

tryghed
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tålmodig

uafhængig

udadvendt

udfoldelse

udfordringer

udholdenhed

udvikling

uformel

uhøjtidelig

uimodståelig

underholdende

underholdning

underspillet

undren

ungdom

ungdommelig

unik

unisex

universel

uskyldig

variation

varme

vedholdende

velgørende

velstand

venlighed

venner
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venskab

viden

vigtig

vild

vilje

vinder

virksom

visdom

visionær

voksen

volumen

vurderende

vækst

værdighed

væsentlig

yndefuld

ypperlig

ægte

ære

ærgerrig

ærlighed

ærværdig

æstetik

ødsel

ømhed

åben

åndrig
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at bo godt

at være mod andre, 

som jeg ønsker, de 

skal være mod mig

at turde sige nej

at være tro mod sig 

selv

at ride samme dag, 

der er sadlet

at eje ting

at være først

at vinde

at tabe med godt 

sind

at kæmpe for en sag

at være ligeglad med,

hvad andre tænker

at skille sig ud

at være ”noget ved 

musikken”

at være almindelig

at blive ved og aldrig

give op

at tage det 

roligt/køligt

at gøre en forskel

live and let live

går den, så går den

at tage tingene, som 

de kommer

øvelse gør mester

op på hesten igen

at blive ved sin læst

intet er umuligt

rettidig omhu
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