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SÅDAN SKABER DU MODET  

 - TIL AT VÆLGE KARRIERE MED HJERTET 

Først og fremmest TAK fordi du giver dig tid til at læse med her. Det er ikke tilfældigt! 

Dit hjerte har ledt dig til dette skriv, og nu står du overfor et valg...  

Du kan enten læse videre, og lade dette blive starten af en magisk rejse ind i at lade dit 

hjerte guide dig til den smukkeste karriere, - eller du kan give op og vende tilbage i din 

comfortzone …  

 

Jeg er netop vendt hjem fra en skøn ferie, hvor jeg endnu engang fik tid til at vende 

blikket godt indad og mærke efter om jeg lever det liv, som jeg virkelig ønsker mig. 

Det gør jeg faktisk, men jeg kan altid godt tåle at upgrade mig selv og min karriere, og 

det kan du sikkert også. 

 

Jeg er uddannelsesleder og indehaver af landets måske mest transformerende 

coachuddannelse overhovedet, hvor vi virkelig arbejder med hjertets vej, - også i 

forhold til vores professionalisme i karrieren. 

Derfor er det enormt vigtigt, at jeg konstant tester mine egne ord og anvisninger, og 

ikke mindst udlever "Walk the Talk" mantraet! 
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Vi kender alle vores hjertes sandeste anvisninger, men vores bevidste sind får os ofte til 

at lukke ned, fordi vi frygter nederlag og afvisning. Men ved du hvad?  

Dit hjertes vej er aldrig falsk, og den afvisning, som du selv udøver ved at lukke af for 

dit hjerte vil føre til et langt større nederlag på sigt, fordi du ikke har dig selv med i 

livet. 

 

Så … 

THE TRUTH WILL SET YOU FREE - BUT FIRST IT WILL PISS YOU OFF :-) 

For ligegyldigt hvad du ønsker dig i livet, vil du blive nødt til at træde ud i dit lys, ud 

over din comfortzone, og tillade dig, at andre ser dig. 

Òg hvad sker der så? 

Når andre ser dig, kan de måske ikke lide dig! Har du tænkt over det? 

 

Rigtig mange af os ønsker at hele verden kan lide os. 

Vi vil ses, elskes og anerkendes for den og det som vi er, og være en integreret del af 

flokken, og netop derfor ønsker vi helst ikke at skille os alt for meget ud!  

Tænk hvis du blev udstødt? 

Men hvis du har noget på hjerte, som netop skal modtages af andre, så må du være 

villig til at stå fast i et stærkt selvbillede med alt dit lys, mod og potentiale.  

Óg ved du hvad? 

Hvis du lader dit lys skinne og stråle - og så kommer til at blænde andre…  

Så er det de andre der må tage solbriller på, hvis de ikke bryder sig om det.  

Du kommer i alle tilfælde ikke rigtig ud af busken og skaber din drømmekarriere, før 

du står ved dig selv! 
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Så hvad er konklusionen her? 

Skab den karriere, som du drømmer om, og vær tydelig der for dem, som elsker dig 

for netop det du gør, og lad være med at tilpasse dig andres forventninger. 

Det er da bare så meget spild af tid. 

Jeg vil nu gerne coache dig til at træde ind i et stærkt selvbillede i forhold til det, som 

du gerne vil ud med, og i forhold til det som der holder dig tilbage.  

Så start med at overveje: 

Hvad er mit budskab? 

Hvad vil jeg gerne stråle med, gennemføre og gøre til mit livs karriere?  

Der vil her følge øvelser, en inspirationsvideo samt en lydfil til at åbne op for dit mod 

og potentiale – både i forhold til den, som du er, men også karrieremæssigt! 

Nogle vil elske dig for netop det, som du er! 
Andre er seriøst ligeglade - men bliver måske alligevel 

nysgerrige på sigt! 
En sidste lille gruppe vil måske ikke bryde sig om dig  
og dit budskab, - men det vil de nok ikke gøre alligevel. 

- lige meget hvad du gør
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VÆLG DIN KARRIERE MED HJERTET - ØVELSER 
 
 

THE TRUTH WILL SET YOU FREE – BUT FIRST IT WILL PISS YOU OFF 
 

Ligegyldigt hvad du vil opnå, så er det vigtigt at skabe et klart og tydeligt selvbillede af 

dig selv. For hvor end du er, og hvad du end gør, så vil dette selvbillede skabe dit liv 

igennem dine bevidste og ubevidste handlinger og valg. 

Du vil aldrig kunne nå din drømmekarriere, hvis du holder dig tilbage, og ikke tror på 

dig selv! Dit hjerte kender dit sande kald og vil ALTID støtte dig! 

 

Det kan være ret let at glide ind i en rolle, hvor vi holder vores lys tilbage rent 

karrieremæssigt, og give skylden på andre. ”Samfundet er ikke klar… Jeg prøver, men 

der sker ingenting… Mine konkurrenter og kollegaer er dygtigere end mig… ” 

Jeg kender det godt, men hvad gør det egentlig ved dig?  

Ja, meget ofte så bliver det til et selvbillede, der ender med at holde dig tilbage. Du 

prøver lidt, men så stopper du, - og du når aldrig rigtig ud over kanten og ud i lyset.  

 

Jeg er lige her for at coache dig til at skabe et selvbillede af dig, - der fremmer dig, - 

der manifesterer dit lys, mod og potentiale i din karriere. NU.  
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Så lad os starte med disse 5 indledende trin: 
 

1) Se dit liv som det er!  

Tag ansvar for din karriere og gør den ikke værre eller sværere end den er. 

Lav en sand status over dit nuværende udgangspunkt og gør det håndgribeligt, uden 

undskyldninger! 

 

2) Find ind til sandheden om dit arbejdsliv i forhold til dit mål, og sig det højt!  

Det kan være enormt frisættende at sætte ord på dét som det er, det som du mangler af 

mod, det som du fejler i og det som du længes efter og ønsker.  

Brainstorm højt og sæt ord på hele din status. NU! 

 

3) Sig så højt, hvordan det skal være fra nu af. Skab et stærkt selvbillede. Fremhæv og 

fremkald dine dybeste kompetencer, dit lys og dit potentiale. Tro på den vildeste 

udgave af dig. Sig det højt, skriv ned, illustrer, tegn. Få hele lyset med! 

 

4) Beslut dig nu for handling. Hvilken handling vil udfordre dit mod? Hvad kan du 

rent faktisk gøre? Hvem kan hjælpe dig? Hvad motiverer dig? 

 

5) Find frem til dit personlige Hvad – Hvorfor – Hvordan mønster.  

Lav få helt konkrete action steps, som vil føre dig i mål. 

 

Hvad – Hvorfor – Hvordan mønsteret: 
 

Hvad er det du virkelig vil ? 

Hvorfor er det vigtigt? 

Hvordan vil du gøre det? 
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Når du har udført refleksionsøvelsen ovenover, så er det tid til at stå fast i dit nye 

stærke selvbillede: 

Lad dit selvbillede blive tydeligt i dit eget spejlbillede.  

Ret dig op og kig på dig selv.  

 

 

HELT ÆRLIGT - UDTYKKER DU DIG SELV I DIT MÅL ?  

– TROR DU PÅ DIG SELV I DETTE SPEJLBILLEDE ?  

 

 

Ellers så find ud af, hvordan du kommer i gang med din perfekte udstråling? 

Hvis du ikke selv tror på dig, hvordan skulle andre så? 

Find noget tøj der støtter dig, sæt musik på, dans, varm din stemme op eller ret dig op.  

Kig på dig selv igen. Er du tilfreds? Støtter du dig selv, når du ser dit eget spejlbillede? 

Ellers så må dette være og blive til dit første mål.  

Find ud af hvordan du udstråler dig selv i forhold til din karriere.  

Hvad tror du der skal til? Helt ærligt? Hvad fortæller dit hjerte dig? 

 

Brug denne spejløvelse til at se dig selv klart og tydeligt.  

Spejlbilledet vil vise dig, hvad det er, at du tiltrækker og opnår.  

Det er SÅ utroligt vigtigt, at fremkalde og se det bedste i dig selv, - så ØV DIG! 

 

Når du har øvet dig i dette, vil alt andet blive SÅ utroligt meget lettere.  

Det lover jeg dig. 

Dit eget selvkærlige lyse, modige, spejlbillede vil få hele potentialet frem, så du kan nå i 

mål med dine ønsker, og begynde at skabe din drømmekarriere. 

 

Rigtig god fornøjelse. Lad mig endelig høre fra dig, og følge dig på din vej. 
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AFFIRMATIONER & POSITIVE BEKRÆFTELSER 
 

" Jeg har så meget at give og intet at miste! " 

 

Det tager tid at integrere nye vaner i livet, og for at holde dit fokus og spejlbillede klart 

og målrettet, så kan du nu træne din karriere med hjertet med positive bekræftelser. 

 
Positive bekræftelser er sætninger, som du kan sige til dig selv for at minde dig om 

støttende tanker og adfærd. Ved at gentage disse bekræftelser igen og igen vil de ligge 

sig fast i din underbevidsthed og støtte dig til at opretholde et positivt fokus.  

Du kan bruge dine ti fingre til at ”tappe” dem, mens du siger bekræftelserne højt, - 

eller i dit indre. Det er vigtigt, at du siger dine bekræftelser i nutid og kun benytter 

positive vendinger. Dette betyder, at du ikke bør benytte en negation som IKKE. 

 

Her følger en række positive bekræftelser, som du kan bruge eller lade dig inspirere af. 

De bliver også sagt i den tilhørende lydfil, så det handler altså blot om at lade dit 

underbevidste arbejde sammen med dit bevidste sind, og nyde dit hjertes kald og svar. 
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AFFIRMATIONER TIL AF FREMELSKE DIT EGET 

SMUKKE SPEJLBILLEDE 
 

Vælg gerne 5-10 bekræftelser, som du kan sige til dig selv hver morgen, når du vågner, 
i løbet af din dag og/eller hver aften inden du lægger dig til at sove. 
Du kan selvfølgelig også altid finde på dine egne, det er endnu bedre… 
 

 

Jeg er den jeg længes efter 

 

Jeg sætter mig selv fri 

 

Jeg er modig 

 

Jeg nyder at støtte mig selv i min bedste udgave 

 

Jeg tillader mit lys at stråle klart og tydeligt  

 

Jeg manifesterer mit perfekte liv  

 

Jeg frisætter mit livs potentiale 

 

Jeg er smuk og vibrerende 

 

Jeg ser mit sande selv! 

 

Jeg stoler på mig 


