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Tænker du nogle gange: Der må være noget mere?

længes du indimellem efter ”noget større”?

Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som du indimellem 
oplever, men som du ikke ved, hvordan du skal få til at vare ved?

Så vil den her bog hjælpe dig på vej. 

Den bedste coach, du kan få i dit liv, er din sjæl. Men det kræver, at du lærer 
at lytte og kommunikere med din sjæl. når du får lært dig det, og når du 
forstår, at alting er forbundet, kan du leve det meningsfulde liv fyldt med 
jubel og lykke, som vi alle sammen drømmer om. Det er i virkeligheden ikke 
så svært, når man først kommer i gang.

Med sjælen som coach tager dig med på en rejse ind i dig selv. Du inviteres 
til at gå på opdagelse i de fornemmelser og den intuition, du indimellem 
har, for at finde ud af, at fornemmelse og intuition er meget mere end det.  

Ved hjælp af øvelser, spørgsmål, eksempler, cases og beretninger fra eget liv 
guider Susan nielsen dig til en endnu dybere forståelse af det enestående 
makkerskab, du har med din sjæl, sådan at du kan leve det meningsfulde liv 
fyldt med jubel og lykke, som du ønsker.
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Indledning

”C. G. Jung sagde, at psyken er ubønhørligt drevet mod at søge 
balance. Jeg tror på, at den moderne bevidsthed søger sin sjæl – 
ikke fordi det er en ny trend, men fordi det rent bogstaveligt er 
vort eneste alternativ, hvis vi vil overleve.” 
Marianne Williamson

Den her bog er til dig, der står et sted i dit liv, hvor du 
tænker ”der må altså være noget mere”. Den her bog 
er til dig, der ligesom jeg havde en længsel og en søgen 
efter noget større, noget der rækker ud over lønarbejde 
og hverdagsliv. Noget som man indimellem kan opleve 
som kortvarige strejf af jubel og lykke, som kan minde 
om selve livets mening, men som oftest forsvinder igen, 
og lader hverdagen tage over.

Den gode nyhed er, at det ikke behøver at forsvinde igen. 
Den gode nyhed er, at jublen, lykken og ”det, der er stør-
re end os”, kan være der hele tiden – også i hverdagslivet 
og i vores arbejdsliv.

Jeg vil gerne tage dig med ud på en rejse. En rejse ind i 
dig selv. Jeg vil gerne invitere dig med ud på den rejse, jeg 
selv har taget og som har beriget mit liv helt ufatteligt.

Gennem mine oplevelser og mine eksempler inviteres du 
til at spejle dig selv i de helt almindelige problematikker 
og udfordringer, som vi alle kommer til at stå i. Du invi-
teres til at turde konfrontere viden og overbevisninger, 
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som ligger dybt. Du inviteres til at åbne passagen ind til 
din sjæl og blive en bevidst del af dette fantastiske uni-
vers, som vi eksisterer i. 

Du vil komme endnu tættere på din allerbedste ven og 
vejleder, – nemlig din sjæl. Du vil finde netop dit livs  
mening.

Vi går med fødderne på jorden og hovedet op mod him-
len, fordi vi skal lære at integrere begge. Vi går med to 
ben her på jorden, fordi vi både har et formål, vi er her 
for at udføre og en række lektier, vi er her for at lære. Det 
er min dybeste overbevisning, at når vi vælger netop den 
tilgang til vores liv, har vi størst mulighed for at leve så-
dan, som vi helst vil. Vi har størst mulighed for at holde 
balancen og tackle de udfordringer og de kriser, som li-
vet også byder på. 

Den her bog er et ønske om at gøre det svære enkelt og 
vise en retning, som er så ligetil, at det eneste det kræver, 
er at man bruger sine to ”ben” 

– erkender og udfører sit formål og 
– erkender, at hver udfordring og hver krise har en lektie, 
vi skal lære.  

Disse to ben indeholder henholdsvis en spirituel og en 
psykologisk dimension, fordi begge dele hører med til 
det hele menneske og i virkeligheden ikke kan skilles ad.
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Det lyder enkelt og det er enkelt, men vejen til erkendel-
sen er ikke nødvendigvis enkel.

For mig har vejen – foruden nysgerrighed og glæde – også 
budt på kriser og smerte. Jeg tror ikke, at vi kan gå igen-
nem dette liv på jorden foruden, men det er mit håb, at 
denne bogs tilgang til livet kan inspirere til et lykkeligere 
liv i en større balance. Det er mit håb, at de anvisninger, 
jeg forsøger at give er enkle og måske kan afbøde nogle af 
de kriser, vi mennesker kan havne i. 

Det er min erfaring, at livet i virkeligheden er enkelt, når 
vi lader det være det. Og det er min erfaring, at vi i virke-
ligheden kan skabe det liv, vi helst vil have. 

Gid du må blive endnu bedre til at holde balancen i dit 
liv og leve det liv, som du allerhelst vil – fyldt med jubel, 
glæde og kærlighed. 

Gid du må blive endnu mere bevidst om det fantastiske 
makkerskab, du har med din sjæl.



Kapitel 1:

Hvad ved vi egentlig?

Dét du tillægger betydning, er dit valg 
– og vil forme dit liv

Hvor tit tænker du over, hvad du ved, og hvor du ved 
det fra? Altså, hvor tit går du på opdagelse i din viden og 
dine overbevisninger?  Jeg tror, det er meget almindeligt, 
at de fleste af os ikke tænker særlig meget over, hvor vi 
har vores viden fra. Mange af vores overbevisninger bli-
ver grundlagt, mens vi er små, og der tager vi dem blot 
tillidsfuldt til os fra vores omsorgsgivere eller danner 
dem selv på et meget spinkelt erfaringsgrundlag. 

Det betyder, at de fleste af os har en rygsæk med viden 
og erfaring, som vi ubevidst lader trække os af sted i li-
vet. Vores viden, tro og overbevisninger er nemlig helt 
centrale for, hvordan vi lever vores liv og helt centrale i 
forhold til, hvilke oplevelser vi vil få. 

Vi skaber nemlig selv vores liv. Vores liv er ikke noget, 
der blot sker tilfældigt for os. Vores liv er ikke sammen-
sat af forskellige sammentræf og en tilfældig række af 
begivenheder. 

Vi er aktive skabere af det liv, vi lever. Du har skabt det 
liv, du lever – hele vejen igennem! Det er den gode nyhed 
– at vi selv kan skabe os det liv, vi helst vil. Den mindre 
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gode nyhed er, at de fleste af os er fuldstændig ubevidste 
om det. Så for de fleste af os vil livet fremstå som mere 
eller mindre tilfældigt.

I kapitlet ”Loven om tiltrækning”, vil jeg komme nærme-
re ind på, hvordan det sker. I det her kapitel vil vi først 
undersøge, hvad det er vi ved, for det er gennem vores 
viden, tro og overbevisninger, at vi danner de følelser, 
som vi skaber med.

Dét, du tillægger betydning er dit valg og vil forme det liv, du 
kommer til at leve.

I den her bog, vil jeg hjælpe dig med at blive mere be-
vidst om din viden, din tro og dine overbevisninger. Jeg 
vil hjælpe dig til at blive bevidst om den ubevidste viden, 
som måske spænder ben for dig. Jeg vil hjælpe dig til at 
blive endnu bedre til at lytte til din sjæls stemme.

For det jeg véd, er min viden, og i bedste fald brugbar for 
mig – til tider direkte skadelig. Andres viden er andres 
viden. Din viden er din viden, og det er det, du véd, der 
er det vigtigste i dit liv. Det er bare ikke særlig tit, vi tæn-
ker over, hvad det egentlig er, vi ved. Eller hvor vi ved 
det fra. Vores viden og overbevisninger er som et patch-
worktæppe med mange forskellige tråde og løse ender, 
som vi ukritisk har knyttet uden de store overvejelser. 
Et sammensurium af overleveringer fra vores forældre, 
familie, skole, kultur, samfund og religion, der nu udgør 
den røde tråd, som vi lever vores liv efter. 
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Det er alt sammen også godt nok. Hvis det nu var så-
dan, at vi stortrivedes, at vi hver dag jublede over livet 
og syntes, at vi levede verdens bedste liv. At vi altid følte 
os i balance, fyldt med kærlighed og overskud. Hvis det 
er sådan, du har det, behøver du ikke denne her bog. Så 
kan du lægge den fra dig med det samme og jeg vil bare 
sige tillykke: Godt gået.

Hvis jeg skal være ærlig, så er det ikke sådan mit liv har 
set ud. Det er sket indimellem som et lyn fra en skyfri 
himmel, at jeg virkelig har jublet over livet og følt mig i 
total balance, men når det er sket, er det kommet sådan 
lidt overrumplende. Så er det jo ikke noget, jeg har haft 
indflydelse på. Sådan har jeg tænkt, i hvert fald indtil for 
få år siden. Jeg har tænkt, at det var udefrakommende 
faktorer og tilfældigheder, der afgjorde, hvordan mit liv 
udfoldede sig. Selvfølgelig vidste jeg godt, at jeg selv 
havde indflydelse på mit humør og at man jo bare kan se 
glasset som halv fyldt i stedet for halv tømt og alt det der 
… Men i det store og hele tillagde jeg det ikke den store 
betydning. Det gør jeg nu. For det man tillægger betyd-
ning, er nemlig altafgørende.

Hvad jeg ikke vidste, men som jeg ved nu, er at jeg i vir-
keligheden har 100% indflydelse på mit liv. Hvad jeg 
ikke vidste, men som jeg ved nu, er at min viden, min tro 
og mine overbevisninger er fuldstændig afgørende for, 
hvordan mit liv udfolder sig. Det jeg tillægger betydning, 
former mit liv. De tanker, de overbevisninger og den tro, 
som jeg bevidst eller ubevidst vibrerer ud, skaber mit liv. 
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Det er en universel lov, så enkelt er det. Uanset hvad jeg 
måtte mene om det og uanset om jeg er bevidst om det 
eller ej. Hvad jeg ikke vidste, men som jeg ved nu, er at 
min sjæl er mit livs vigtigste sparringspartner, og at hvis 
jeg lærer at lytte til min sjæls stemme, min sjæls vejledere 
og at kommunikere indadtil med den gud, som men-
neskene hidtil har søgt andetsteds, så kan jeg skabe det 
meningsfulde liv i balance fyldt med kærlighed og jubel 
som et vedvarende gode, og ikke blot glimtvis. 

At lytte til sin sjæls stemme og kommunikere med det, 
som er større end os, er noget, vi alle sammen kan lære. 
Hvis vi ønsker et liv i balance – hvis vi har nogle visioner 
og mål med vores liv, så er det simpelthen en forudsæt-
ning, at vi gør det. Det er en forudsætning for et liv i ba-
lance, at vi lærer vores sjæls sprog. Det er tilsvarende en 
forudsætning, at vi undersøger vores viden, vores tro og 
vores overbevisninger.

Du og jeg har 100 % indflydelse på det liv, vi lever. Ikke 
bare 75 %, ikke kun 50 % – men 100 %.
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