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Forord

Efter mange års erfaring inden for dansk erhvervsliv gav jeg 
mig i kast med en international uddannelse til instruktør i 
ledelse, kommunikation, personlig udvikling og Teambuilding.

KOPI eller ÆGTE handler om de elementer, der indgår i 
dannelsen af den personlige identitet lige fra den kulturelle 
programmering til den individuelle påvirkning fra forældre og 
andre betydende personer i livet.  

Den handler ikke mindst om, hvordan den enkelte håndterer 
sin skæbne og lærer at manøvrere gennem psykologiske spil og  
andre former for manipulation.

Bogen er tænkt som en hjælp til især de unge, der står ved 
begyndelsen til et professionelt liv.  De lidt ældre må dog godt 
læse med.

Holte, 2013  -  
Bodil Brændstrup
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Myter og eventyr

En god historie
Alle elsker at høre historier, der fortæller noget om os 
selv. Vi leder efter os selv i myter,  eventyr, bøger og film. 
Og vi morer os, hygger os eller gyser, når historien 
kommer tæt på vores egen virkelighed.

Historier giver os en sikker afstand – en nødvendig 
distance. Vi leger med virkeligheden, vi prøver den af, 
mens vi er i sikkerhed i sofaen, blandt vennerne, i 
mødesalen, i teatret eller i biografen.

Hvad er så fascinerende ved en god historie? Eller ved 
lige nøjagtigt den historie?  Det er den magt, historien 
har.  Som en drøm, der er svær at ryste af sig.  Der er 
skæbne i historierne, – bliver det min skæbne?

Vores kulturarv – vidste grækerne det hele?
Der er myter, eventyr og historier, der er blevet en del af 
vores kultur.  Jeg vil begynde med de gamle græske 
myter.  Grækerne sagde:  Der er intet nyt under solen.  
Det, der forekommer nyt er måske bare en lille variant af 
det allerede kendte.  Jeg vil gerne demonstrere, hvordan 
de gamle myter lever videre i vores egen dagligdag.




