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Introduktion 
 

 

Værd er et simpelt ord. Det er kvalitet og værdi vi giver andre mennesker, steder 

eller situationer. Det er mængden af respekt vi giver personer og/eller genstande.  

Vi anskuer verdensleder, som Dalai Lama med et ”værd”.  

Steder som kirker, moskeer, synagoger, gravpladser bliver også anset med en form 

for værd.  

Der er værd i en eksemplarisk udførelse inden for sport, skuespil, musik eller blot 

selve handlingen - ”at gøre det rigtige”.  

Det vigtigste sted at finde værd, er inden i os selv. Vi må vedligeholde vores 

selvværd for at placere værdi i os, som værdige mennesker på jorden.  

Selvværd kan have effekt i hver eneste del af vores liv. Hvis vi har lavt selvværd, vil 

livet virke trist og kedeligt.  

Hæves vores selvværd, kan det være nøglen til et lykkeligt liv. 

 

De fleste menneskers følelser og tanker om dem selv er meget svingende og er i 

nogen grad forbundet med dagligdagens oplevelser. En karakter du har modtaget til 

din eksamen, hvordan din ven behandler dig, dine op og nedture i dit forhold osv. 

De kan alle have en midlertidig betydning for velværet. 

 

Dit eget selvværd, giver en mere fundamental del end de ”normale” op og nedture, 

som til tider er situationsbestemt. For personer med et godt selvværd, vil de 

”normale” op og nedture, føre til en midlertidig svingning i måde vi har det på, men 

kun til en vis grad. Det gode selvværd er en stopklods for negative tanker.  

Omvendt - personer med lavt selvværd, kan opleve de selvsamme ”normale” op og 

nedture, på en helt anden måde.  

 

Folk med dårligt selvværd, er ofte afhængig af hvordan de har det i nuet. De 

forbinder øjeblikket, med sig selv og bedømmer heraf hvordan de skal have det med 

sig selv. De skal bruge positive, eksterne oplevelser for at modvirke de negative 

indre, følelser og tanker de har om sig selv.  
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Selv med eksterne indflydelser, kan den ”gode” følelse (gode karakter osv.) oftest 

kun være midlertidig. 

Sund selvværd er opbygget på vores egenskaber til, at bedømmes os selv rigtigt 

(Altså at kende sig selv på) og stadig være i stand til at acceptere og værdsætte sig 

selv, ubetinget. Det betyder at man skal være i stand til at erkende og anerkende 

ens styrker og begrænsninger (hvilket jo er en del af at være menneskelig) og 

samtidig acceptere sig selv som værdig og nyttig, uden betingelser eller forbehold. 

 

Det jeg gerne vil, er at hjælpe dig med, at opbygge dit selvværd til et højere niveau, 

der vil forbedre dit liv, samtidig med at du muligvis ser livet på en helt ny måde.  

Det kan give dig større livskvalitet.  

Teknikker der kan hæve dit selvværd kan læres og sættes i praksis i løbet af ganske 

få dage. Men selvfølgelig kræver det regelmæssig øvelse, at bibeholde dit selvværd 

på et højt plan.  

 

Jeg kan vise dig hvordan du forbedre dit selvværd på bare en enkel weekend!  

Tre korte dage hvor du skal bruge de informationer og teknikker, denne bog 

indeholder. Dette kan/vil blive hos dig hele dit liv, indtil du kommer udover toppen, 

hvor det positive selvværd boostes, med en enkel tanke. 

 

Jeg er blevet spurgt; Er disse teknikker vedvarende? 

Hertil er svaret; Nej!  

Men det er et enkelt bad er heller ikke vedvarende. Men jeg er stadig fan af et godt 

bad.   
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Hvor kommer vores selvværd fra? 
 

 

Vores selvværd bliver udviklet igennem hele livet. Her opbygger vi et billede af os 

selv, bedømt ud fra oplevelser vi har haft, med andre mennesker, situationer og 

aktiviteter. 

Oplevelserne og situationerne, igennem vores barndom spiller en betydelig stor 

rolle i formningen af vores selvværd og selvbillede som voksen. 

 

Igennem vores opvækst, vil vores successer (samt fiaskoer) og hvordan vi er blevet 

behandlet af familiemedlemmer, lærere, trænere, religiøse autoritær figur og af 

omgangskredsen, alle sammen have en indflydelse i hvordan vi opbygger vores 

grundlæggende selvværd.  

 

En voksen med et sundt selvværd, har modtaget denne gave i barndommen og 

opvæksten. Dette kan lade sig gøre på rigtig mange måder.  

Et af de absolut vigtigste aspekter er; Anerkendelse af bedrifter og præstationer.  

Dette behøver ikke kun at omfatte høje karakter, eller præstationerne i en sport. 

Anerkendelse af barnet som person og anerkendelsen af barnets værdier, vægter 

højere langt højere bedrifter.  

Børn der er blevet talt til, i en respekterende tone, samtidig med at der er blevet 

lyttet aktivt, bidrager også til udviklingen af et sundt selvværd som voksen. 

Disse børn har tit og ofte fået et klem og modtaget opmærksomhed, udover dette 

har de til dels ofte haft succesoplevelser - enten igennem skolen, eller igennem 

fritidsaktiviteter. 

 

På den anden side, bliver vi nødt til at identificere barndommen for de voksne med 

for lavt selvværd.  

Disse voksne er, under deres opvækst, ofte blevet kritiseret groft. De fik ofte skæld 

ud eller fik prygl. De blev latterliggjort og/eller drillet når de oplevede fiaskoer i 

deres unge liv. De blev tvunget til følelsen af perfektion for at blive værdsat.  

De forbinder nederlag, med fejl i dem som person.  
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Det er trist, er det ikke?  

At børn bliver behandlet på denne måde?  

Sandheden er desværre at flere og flere børn oplever dette. Selvom forældrene 

måske mener de gør det bedste for deres barn, viser statistikkerne desværre noget 

helt andet.  

Der er en tendens til at give alle andre mennesker, instanser og skoler ansvaret for 

ens eget barns udvikling. 

 

Dette er en trist sandhed, men værst er effekten, denne behandling har i det 

barnets voksne liv.  

Vi bliver alle sammen formet, ud fra vores oplevelser i barndommen. 

 

Kan du genkende dette i dig selv?  

Hvis du tænker tilbage, føler du så at du har haft nogle oplevelser der muligvis har 

fulgt dig indtil nu? 

 

De tanker og de følelser vi har om os selv, har indirekte og direkte indflydelse på den 

måde vi lever vores liv på. Personer der føler de er elskværdig og føler andre 

mennesker godt kan lide dem, (med andre ord, personer med et godt selvværd) har 

i de fleste tilfælde, et meget bedre forhold til andre mennesker. De er mere 

tilbøjelig til at spørge venner og familie om hjælp og støtte, når der er brug for det.  

 

Personer der tror på at de kan nå deres mål, har større chancer for at opnå dette, 

end personer der ikke tror de kan. Jeg kan forklare på en anden måde;  

Personer der ikke tror på de kan, vil ikke engang prøve og derved aldrig opnå noget. 

Har man et godt selvværd, vil man automatisk acceptere sig selv og kan derved leve 

livet fuldt ud, uden bekymringer om de ting, de ikke er i besiddelse af.  

 

 

”Det er bedre at sigte og ramme ved siden af, end slet ikke at sigte” 

Ukendt citat 
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Selvværd spiller en stor rolle i alt hvad vi laver. Personer med et højt selvværd klare 

sig oftest bedre i skolen, de har lettere ved at finde venner og de har en tendens til 

at indgå i bedre forhold til andre mennesker. De er mere optimistiske, er mere 

positiv og har det let ved at håndtere fejl, skuffelser og fiaskoer. De har en tendens 

til at blive ved indtil de opnår succes, de mister ikke modet hvis ikke det lykkedes 

første gang. 

Det kræver en del arbejde, men det er et, af de vigtigste egenskaber i livet.  

 

Denne e-bog handler om hvordan du kan øge dit selvværdsniveau, så vi vil fokusere 

på den lave selvværd mange mennesker oplever i dag.  

Du kan sagtens overkomme vanskelige områder, med et lavt selvværd.  

Det er ikke så svært som man måske tror.  

Egentlig er det eneste du skal gøre er, at genkende, forstå og bruge de teknikker du 

finder i denne bog. 

 

Et af de store spørgsmål jeg kommer ind på;  

Hvad er selvværd egentlig? 

  




