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Tak til Rikke Topp Vibe-Hastrup for at vise mig 
vejen, åbne mit ubevidste sind og give mig troen 
på, at JEG KAN. Tak fordi du har støttet mig og 
holdt mit mod oppe i min forvandling. Tak til min 
søn Nicklas Wæde - du gør en forskel og er en 
stor inspiration for mig. 
Tak til Tina! Tak til min elskede søster.

Tak
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Verden befinder sig i en transformation og det 
igangværende paradigmeskifte betyder, at det er 
nødvendigt, at vi alle udvikler os med en hastig-
hed, der modsvarer ændringerne i omverdenen. 
Udvikling og den medfølgende forvandling ska-
ber nye muligheder for os som mennesker. 

For at vi kan forvandle os, få succes og leve det 
liv, vi er skabt til, kræver det, at vi stopper op og 
reflekterer over livet og meningen med livet. Det 
er fundamentet for, at vi kan træffe de valg, der 
kan give os et liv i balance.

Vi har skabt et paradigme, en opfattelse af, hvor-
dan vi skal leve vores liv. Vores tanker og vaner 
kan være medvirkende til, at vi ikke lever det liv i 
balance, der vil give os lykke og et godt helbred. 
Ofte er det vores frygt, der afholder den os fra at 
ændre vores adfærd og gøre det vi virkelig gerne 
vil i livet. 

Når vi bevidst beslutter os for at ændre adfærd, 
bliver vi bevidstgjort om nødvendigheden af for-
vandlingen og erkender, hvad der er vigtigt for 
os og hvad der giver mening i livet. Det giver os 
modet til at slippe frygten og gå ind i forvand-
lingsprocessen.

Vi må hver især tage ansvar og finde tilbage til os 
selv. Vi skal blive mere bevidste om egne ønsker 
og behov og udfolde dem i livet. Den udvikling og 
forvandling er mulig.

Der er ingen simple løsninger eller svar på, hvor-
dan vi som mennesker bedst muligt kan forvand-
le os og der er mange spørgsmål og udfordringer. 
Jeg er overbevist om, at de indsigter, erfaringer, 
modeller og øvelser, som Bettina Wæde formid-
ler i denne bog kan være med til at ændre adfærd 
og dermed have en positiv indvirkning på para-
digmeskiftet i verden. 

Rigtig god læselyst.

– Rikke Topp Vibe-Hastrup

Forord
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Det er en ganske almindelig torsdag i juli måned 
2010, den 8. juli for at være helt præcis. Vejret 
var fortrinligt og af én bestemt grund, som jeg 
ganske enkelt ikke ville forholde mig til, var min 
mand kommet tidligere hjem. Han stod sammen 
med min tvillingesøster og mor i køkkenet, der 
talte om, hvilken kjole der ville være pænest til 
en fest. Jeg hører min mand hæve stemmen, 
hvilket han aldrig gør og sige, at var dét deres 
fokus, så skulle de forlade vores hus. Jeg hørte 
en bil udenfor og herefter en ganske let banken 
på døren. Jeg fløj op ad stolen, og selvom jeg var 
længst fra døren, så var det som om, jeg fejede 
alle til side. Der var kun én, der skulle åbne den 
dør og det var mig. Det var det værste øjeblik i 
mit liv. 

Udenfor stod 2 politibetjente, 2 meget unge po-
litibetjente, der skulle overbringe en meddelelse 
om, at min far var død i Portugal, hvor han boede. 
Beskeden var dog overbragt en halv time forin-
den via en ven og det var grunden til, at alle var 
tilstede i køkkenet. Vi havde hver især vores re-
aktion på denne triste begivenhed.

Jeg tænker altid, at den dag faldt min verden 
sammen. Men var det i virkeligheden her min for-
vandling startede? 

Jeg var nødt til at åbne øjnene og erkende, at 
min far var død. Han var mit faste holdepunkt, 
min sjæleven, mit et og alt (udover min søn) og 
pludselig var han revet væk. Gid han dog bare var 
gået en tur. Gid jeg dog havde været på besøg 

netop det forår, gid jeg tjekket min Skype dagen i 
forvejen, hvor han netop skrev til mig. Sorgen var 
ikke til at bære.

Når vi oplever en stor sorg, skilsmisse, sygdom 
eller lignende, får vi et chok og det lagres umid-
delbart i vores krop og blokerer i kortere eller 
længere tid vores energisystem. Får vi det bear-
bejdet, kan vi fungere igen, gør vi ikke, hober det 
sig op inden i os. Den viden havde jeg dog ikke på 
det tidspunkt.

Min fars død skubbede mig udover kanten. Bæ-
geret var fyldt op. Jeg gik ned med flaget. Stres-
sen kom rullende som en snebold og en dag tog 
jeg mig selv i at stå med en agurk på badevæ-
relset uden at vide, hvorfor jeg stod der. Det var 
nærmest som at gå i søvne, bare i dagtimerne. 
Jeg tog til lægen, lånte en bil med manuel gear 
(min er med automatgear) og gik i stå under den 
smalle tunnel i Hedehusene. Jeg kunne ikke hu-
ske, hvordan jeg kørte bil. En lastbil kom imod 
mig i højt fart. Han kunne ikke nå at standse og 
han ville køre ind i mig, hvis jeg ikke fik startet 
bilen. Det føltes som 10 år, inden jeg fik startet 
bilen og kørt væk. Fra det tidspunkt vidste jeg, 
at det på tide at trække stikket ud, hvilket også 
betød at sætte min virksomhed på hold og finde 
mig selv på ny.

Det var absolut ingen nem beslutning. Indtje-
ning af min virksomhed var vigtig, finanskrisen 
var på sit højeste, vi havde et kæmpe hus og 2 
dyre biler. Jeg levede et godt liv på overfladen og 

Min historie
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nu stod jeg pludselig uden løn! Herfra gik alt me-
get hurtigt. Min mand tog over. Huset blev lejet 
ud og bilerne blev solgt (med stort tab). 

Vi fandt et mindre hus, som han gjorde i stand, 
så det blev hyggeligt og så lagde jeg mig på sofa-
en i et halvt år. Min eneste udfordring var, at jeg 
kæmpede med kommunen, fordi de ville have, at 
jeg skulle deltage i alle mulige projekter. ”Fat nu, 
at jeg bare har brug for ro og ikke skal aktiveres”. 
Det forstod de ikke helt. Efter et halvt år rejste 
jeg mig fra sofaen og startede min virksomhed 
op igen. Det var alt for tidligt. Det pudsige var 
dog, at ingen af mine kunder ringede til mig i det 
halve år og ingen fandt ud af, at jeg var brændt 
ud. Mystisk tænker du måske, tak til universet 
tænker jeg. Kassekreditten voksede dog støt i 
denne periode. 

Jeg startede for tidligt med at arbejde. Det er 
der ingen tvivl om, og det kostede også i form 
af mange tilbagefald. Jeg var tæt på en skilsmis-
se, fordi jeg var ustabil og krævede, at min mand 
skulle være der for mig. Først for ganske nyligt 
fandt jeg ud af, at der er kun en, der har ansvaret 
og det er mig. Den erkendelse har gjort en kæm-
pe forskel i min forvandling. 

Jeg vidste godt, at jeg i den vanskelige tid med 
alle udfordringerne skulle tage min udvikling al-
vorligt og jeg besøgte også flere forskellige coa-
ches (det vender jeg tilbage til). En af dem bad 
mig om at mindmappe alle de episoder, jeg hav-
de oplevet i mit liv og som havde udfordret mig. 

Jeg så nemlig mig selv om en slags ”væltepeter”. 
Ting ramte mig, men jeg rejste mig altid op og 
kørte videre med på 110% energi. Jeg forhold-
te mig aldrig til tingene, og fik aldrig bearbejdet 
dem, men fortsatte blot. Det ligger i mit DNA, at 
jeg bare skal arbejde hårdere for at komme vi-
dere. Modgang for mig er lig med flere arbejds-
timer. 

Det var ikke en vanskelig opgave at skrive om de 
episoder i mit liv, der havde udfordret mig. Jeg fik 
lynhurtigt fundet 20 emner. 20 emner, der bare lå 
og blokerede i min energi og afholdte mig fra at 
leve et liv i balance. Hos Coachen var det blevet 
tid til selvransagelse. Lige pludselig kunne jeg 
se sammenhænge og ting gav mening. Et par 
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år før havde jeg fået konstateret Modic Foran-
dring (sjælden uhelbredelig sygdom med mange 
smerter), der lå omkring to ødelagte diskusski-
ver i lænden. Jeg nåede at få beskeden om, at 
jeg havde fået kræft, den diagnose blev heldig-
vis ændret. Jeg fik en abort (ville ellers gerne 
have haft et barn med min nye mand). Jeg havde 
ikke opdaget, at glasset var fyldt op og ikke bare 
halvt fyldt. Kroppen havde givet signaler om, at 
jeg skulle stoppe op og ændre noget, den var be-
gyndt at sige fra. Jeg havde glemt at lytte. 

NOGLE AF DE OPLEVELSER 
JEG HAVDE GEMT VAR:

Mareridt: 
Min søster havde de værste mareridt. Mine for-
ældre tog tit til fester og så passede min far-
mor os. Der var bare kun én, der kunne håndtere 
mine søsters mareridt og det var min far. Så ud 
i nattens muld og mørke blev jeg sendt rundt i 
nabolaget for at hente min far hjem fra fest, så 
min søster kunne falde til ro. Jeg glemmer aldrig 
hendes skrig, vildfarelse og turene i mørket. 

Rideskole: 
Som 12-årig åndede og levede jeg på byens ride-
skole, Bannerup Rideskole. Alt andet var ligegyl-
digt. Skoletasken blev smidt i gangen og ridetø-
jet blev taget på halvvejs på vej på cyklen. Heste 
var mit ét og alt. Jeg knoklede med udmugning, 
fodring, lukke på fold, skridte heste af og hjælpe 
til, hvor jeg kunne til sent hver aften. Dette var 
mit liv. Fra den ene dag til den anden meddel-
te mine forældre, at vi skulle flytte 100 km væk 
og at det var slut med Rideskolen. Jeg blev slået 
omkuld, tudede en dag og rejste mig op og sag-
de, så må jeg finde på noget andet. 

Orkan 99: 
Jeg fødte min søn i marts. Vi boede i et ældre 
hus og den 7. december kom den største orkan, 
jeg havde oplevet. Min daværende mand ville til 
julefrokost. Jeg tiggede og bad om, at han skul-
le blive hjemme. Jeg var ikke klar til at tage an-
svaret for hus, hund og min dejlige søn. Han var 
ikke klar over, hvor dårligt jeg havde det og tog af 
sted, og han havde ikke mulighed for at komme 
hjem, fordi vejret var så dårligt. Stormen var alle 
steder i huset, tagsten faldt af, træerne væltede 
omkring os og jeg løb rundt i alle hjørner med 
min søn i armene for at prøve at finde et sikkert 
sted. Min dejlige hund Luna, som også var mit et 
og alt, var en god støtte.

Skilt: 
Min søn var 8 år, da hans far og jeg måtte træk-
ke en streg i sandet. Vi kunne ikke bo sammen 
mere. Vi havde længe vidst, at vi ikke kunne være 
kærester, men havde holdt sammen, da ingen af 
os kunne undvære vores barn. I længden holdte 
det ikke, og det måtte vi erkende. Vi udarbejdede 
en plan over, hvordan vi så vores liv fremadrettet, 
og hvordan vores søn skulle prioriteres uanset 
hvem, der kom ind i vores liv. Den holdt og vi er 
alle rigtig gode venner i dag, men det var sorgens 
periode. Jeg lagde det fra mig og kæmpede vi-
dere.

Rynkecreme: 
Livet gik naturligvis videre og jeg mødte min nye 
mand, som er 10 år yngre. Jeg plejer at sige, at 
han er en ung mand med en gammel mands sjæl, 
så vi passer godt sammen. Det var dog modsæt-
ningerne, der mødtes, familieværdier, der klaske-
de så frontalt mod hinanden, at det sjældent går 
godt. Min første gave fra min nye svigermor var 
en rynkecreme. Jeg behøver ikke at sige, hvor ra-
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sende jeg blev, og mest på min mand. Jeg havde 
stort behov for, at han tog en snak med sin mor. I 
dag ved jeg, at det ansvar er alene mit ansvar og 
vi har et fint forhold. Det handlede ikke om mig, 
men om værdier og familiemønstre. 

Sorte tanker: 
Jeg havde brug for hjælp, men jeg glemte bare 
at spørge om den. Samtidig nægtede dem om-
kring mig at forholde sig til, at jeg var færdig for 
en stund. Jeg plejede jo at være deres klippe. Så 
en dag kørte jeg til ud til havnen og tænkte, om 
det var bedst at køre i havnen eller køre hjem og 
slå lidt i bordet. Jeg er temmelig rystet over de 
tanker, jeg havde den dag, men jeg ved også, at 
jeg aldrig havde kørt i havnen. Jeg alene bærer 
ansvaret for mit liv.

Rekruttering:
Jeg har i mange år beskæftiget mig med rekrut-
tering, men jeg savnede at komme ud og inspi-
rere og motivere folk til at slippe frygten, vaner 
og meget andet - at komme ud og bruge min vi-
den og erfaring til at inspirere andre mennesker. 
Rekruttering giver mig en solid indtjening, men 
hvad hjælper det, hvis det ikke gør mig glad. Jeg 
har nu skubbet frygten til side, og vil tilføje fle-
re produkter i min virksomhed, hvor jeg føler, jeg 
gør en forskel.

Jeg nævner disse eksempler for at give dig mu-
lighed for at reflektere over, om du har noget i din 
bagage, som du med fordel kan slippe og dermed 
også få energien tilbage i din krop og nyde dit liv 
fuldt ud. Tror du ikke på, at du kan slippe dårlige 
vaner eller har du ikke modet til at gå efter dit 
drømmeliv og opleve succes? Succes er ikke pen-
ge, det er glæde og jeg vil gerne vise dig vejen.
Du har sikkert hørt udtrykket, ”du får, hvad du be-

der om”, og du kender måske også historien om 
Den gamle høvding?

Den gamle Apachehøvding sad i solnedgangen 
udenfor sin tipi, sammen med sin sønnesøn. Han 
var ved at forklare drengen, hvad han følte.
- Det er som om, jeg har to ulve, der kæmper i mit 
hjerte, sagde høvdingen. Den ene er en hævnger-
rig, vredladen og voldelig ulv. Den anden er en 
ulv, der er uendelig blid og venlig og kan lide alle 
andre væsener.
- Hvilken af dem vil så vinde kampen? spurgte 
drengen.
- Det vil helt sikkert den ulv, jeg fodrer mest, sva-
rede høvdingen.
Der er også Senecas ord: For den, der ikke ved, 
hvilken havn han styrer imod, er ingen vind gun-
stig.

I denne bog giver jeg dig, ud fra min egen histo-
rie, konkrete eksempler på, hvordan jeg i dag le-
ver mere det liv, jeg ønsker og jeg viser dig skridt 
for skridt, hvordan du kan forvandle dig, få suc-
ces og leve det liv, du er skabt til.




