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Forord
Hvad var det første, du tænkte, da du vågnede i morges? 
Glædede du dig til at skulle i gang med dagen?
 
Hvis du nogensinde har set mig om morgenen på cykel 
ind ad Gammel Kongevej, så vil du uvilkårligt have tænkt, 
at ”hende der da vist har fået det forkerte ben ud ad 
sengen”.
Og det er godt tænkt! Jeg er nemlig utrolig dårlig til at 
komme op om morgenen. Jeg er per definition sur, når mit 
vækkeur ringer 6.50. Det, at der står noget med 6 på uret, 
gør, at det bare er uretfærdigt. En straf, simpelthen! I min 
veltrænede bevidsthed er der kæmpe forskel på, om  
klokken er 6.50 eller 7. Hvilket reelt set er helt latterligt, 
da der jo kun er tale om 10 minutter.
Jeg kan stadig høre min mor sukke dybt over at skulle op 
og sende mig i skole, og som årene er gået, er jeg blevet 
bedre og bedre til at bekræfte mig selv i, at det ikke kan 
være meningen, at man som menneske skal være tvunget 
til at stå op før kl. 7 – og at det er en stor belastning at 
skulle op og sende sit barn i skole (Undersøgelser viser 
desuden, at børnene ville lære mere, hvis de ikke skulle 
møde i skole så tidligt).
 
Men det er jo sådan set ret anstrengende at være så  
morgensur hver dag – og helt unødvendigt!
Der var mange brikker, der faldt på plads i mig, da jeg fik 
det store privilegium at smuglæse denne fantastiske bog. 
Det gik op for mig, hvor meget jeg har fastlåst mig selv i 
noget, jeg har ”lært hjemmefra”. Og det gik op for mig, 
hvor nemt det i virkeligheden er at ændre på sit  
tankemønster. Så nu er jeg godt i gang med at øve mig i at 
blive morgenglad før kl. 7.
Hænger du også fast i nogle tillærte, ubrugelige mønstre? 
Så har jeg godt nyt til dig: Hvis du har lysten, så er bogen 
her fyldt med lige de værktøjer, du har brug for til at tage 
magten over dine egne tanker tilbage. Læs den, nyd den, 
brug den. God fornøjelse!
 
Bibi Kirkegaard
Journalist, Redaktør og OrganisationsCoach 
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Velkommen
Denne her bog rummer manualen til din hjerne. 
Hvis du læser den opmærksomt, og gør hvad der står – 
laver øvelserne og giver dig selv det pres der skal til, for 
at ændre dine mentale vaner – så vil du opleve, at dit liv 
bliver uendeligt meget nemmere at navigere i. Også når 
det er sværest. 

Livet er en rejse. Nogen gange smuk og inspirerende. 
Andre gange hård og modgangsfyldt. Det kan ingen ændre 
på. Vi har sejre og nederlag. Vi får og vi mister. Vi mister 
værdighed, prestige, penge, sundhed, tid – og vi mister 
nogen gange et af de mennesker, vi elsker allerhøjest.  
Enten fordi han eller hun dør fra os, eller fordi livet på 
andre måder fjerner dem fra os. Nogle tab er midlertidige, 
andre er for evigt.  

Livet kan være utroligt hårdt og det kan være  
imponerende nemt. Men uanset hvordan det former sig, 
er det guld værd at vide, hvordan din hjerne fungerer, 
og lære at udnytte de muligheder og begrænsninger den 
rummer. 

Når du har læst denne bog, og tilegnet dig hvad der står i 
den, behøver du ikke mere at holde dig selv som gidsel i 
en tilstand uden glæde, muligheder eller ressourcer. Ikke 
ret lang tid i hvert fald. At du ikke behøver, betyder ikke 
at du ikke vil gøre det alligevel. Vaner er stærke. Men du 
kan ikke lyve for dig selv, og du vil vide at det er op til dig, 
hvornår du bevæger dig ud af din passive offerrolle og ind 
i den aktive indsats for det liv, du fortjener. 

Men lad os nu starte ved begyndelsen. 
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Bogens kapitler er  
organiseret i tre dele:
Del 1 - Din indsigt og forståelse
Blot en tanke - Sådan laver du dem!
De to bevidstheder og måden du bruger dem på
Den programmerede underbevidsthed
Med livet på autopilot
Samarbejdet imellem bevidsthed og 
underbevidsthed

Del 2 - Dine styreredskaber og deres muligheder
Tanker og sundhed
Tankernes biologi – det gør de ved din krop 
Din indre kommunikation med dit immunforsvar
Tankernes indflydelse på dit immunforsvar

Del 3 - Din personlige træningslejr
Den aboriginale visdom 
Tag magten over tankerne
Min personlige fortælling
Dit personlige træningsprogram
Opdatér dit liv – lav nye indspilninger
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Del 1 

Din indsigt og forståelse

Blot en tanke - Sådan    •	
 laver du dem! 

De to bevidstheder og    •	
 måden du bruger      
 dem på 

Den programmerede     •	
 underbevidsthed 

Med livet på autopilot •	

Samarbejdet imellem     •	
 bevidsthed og  
 underbevidsthed 
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Blot en tanke  

Du tænker hele tiden. Dag ud og dag ind – det eneste 
tidspunkt, du ikke tænker på, er, når du sover. Og selv der 
tænker du – blot foregår dine tanker i søvne med afsæt 
i din underbevidsthed, og dermed for alvor uden for din 
kontrol.  

Tanker er generelt svære at styre. De kommer og går – 
nogle gange føles det, som om de opstår ud af det blå, og 
andre gange forsvinder de, netop som vi har brug for dem. 
Men generelt kan man sige, at tanker altid fødes med  
udgangspunkt enten i et sanseindtryk, eller med  
udgangspunkt i nogle forestillinger, du laver i din hjerne.
Tanker består nemlig af forestillinger. Som består af indre 
billeder og lyde og andre sanse oplevelser, vi kan trække 
frem i vores bevidsthed.  

En tanke starter oftest med et billede. Tænk på dit job 
– på din hund – din elskede – en smuk blomst – en ferie 
– en højtid – et menneske, du har mistet – din livret – din 
største bekymring.  

Uanset hvad du tænker på, vil tanken starte med et  
billede – eller måske en lyd – hvis du vælger at tænke på 
din yndlingssang, forårslærken, dit barns latter, regn på en 
teltdug, sækkepibemusik eller Vivaldi.  

En duft eller smag kan blande sig – ligesom en helt konkret 
fysisk fornemmelse. Tænk på smagen af lune frikadeller, 
følelsen af sommervind og solskin, din allerbedste  
parfume, champagne og søde jordbær.  

Jeg står af cyklen i lysningen. Stiller den fra mig, og sætter mig på den store træstub. Her sad 
vi – min søster og jeg – og varmede os i solen og lyttede til skoven på en af de sidste lune 
efterårsdage, mens vores sorte labradorer snusede rundt med højt løftede haler og glade 
ører. Det var vores sidste skovtur sammen. Hun døde kort tid efter. Jeg kan mærke savnet 
og sorgen. Men også glæden over det vi havde – det hun var og det hun gav. Tankerne om 
hende lever videre i mig, og det er jeg taknemmelig for. De tanker ville jeg nødig undvære, og 
heldigvis ved jeg, hvor jeg kan finde dem, hvis de bliver væk fra mig. 

“

“
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Forestillinger i form af billeder, lyde, smag, duft og  
kropsfornemmelser udgør altså de sanse-komponenter, 
som tanker laves af . Med andre ord – tanker og sanser er 
to sider af samme sag. Du kan ikke skabe en tanke uden 
sanser – og du kan ikke lave en sansemæssig forestilling, 
uden den får karakter af en tanke. 

Tænk på den smukkeste udsigt, du har set. 

Tænk på din hoveddør.

Tænk på den sidste  
eksamen, du var til. 

Uanset hvilken tanke jeg beder dig om at producere, 
starter du uvilkårligt med en sanse-strategi – altså du 
producerer et  billede, en lyd, en duft, en smag eller en 
kropsfornemmelse. Ellers kan du nemlig ikke skabe tanken.  
Og uanset hvilket sanseindtryk du får, vil det uvilkårligt 
medføre en tanke… Sanser er altså både et internt og et 
eksternt fænomen. De interne sanseoplevelser skaber du 
ved hjælp af din bevidste og ubevidste forestillingsevne – 
de eksterne sanseoplevelser udløser en erindring eller  
fortolkning, som giver dig en indre forestilling eller  
oplevelse.  

For at du kan starte produktionen af dine forestillinger, 
kræver det et ”start-signal”. Forestillinger kommer ikke ud 
af det blå – et eller andet kick-starter processen. Og det 
”et eller andet” er typisk et eksternt sanseindtryk. Altså 
et indtryk fra den ydre verden. Noget du ser, hører, dufter, 
smager eller mærker. Eller noget, nogen siger til dig.  

Ord er beskrivelser af sanseindtryk og sanseforestillinger. 
Og ord bruges til at fortolke disse indtryk. Det du sanser, 
kan altså beskrives med ord – og dine ord kan udløse en 
sanseforestilling. Dine ord og dine sanseforestillinger har 
afsæt forskellige steder i din hjerne, men de arbejder  
perfekt sammen om at værdi-sætte alle de sanseindtryk, 
du møder eller producerer. Dine sansninger er altså de 
umiddelbare indtryk. Ordene er beskrivelsen, vurderingen 
og analysen af disse indtryk. 
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De to bevidstheder  

Cirka fem procent af tiden er du fuldt ud til stede i nuet – fuldt 
ud bevidst. Resten af tiden er du enten fortabt i tanker om 
fortid eller nutid. Bekymringer eller  
forventninger. Taknemmelighed, glæde, sorg eller uro. Den 
dag ved stranden glemte jeg tid og sted. Pludselig stod jeg 
to km nede ad stranden og havde ingen erindring om turen 
derned. Det kender du garanteret også – pludselig holder du 
i indkørslen ved dit bestemmelsessted, men har i tankerne 
været helt andre steder, imens din  
underbevidsthed har bragt dig sikkert frem.  

Underbevidstheden er en praktisk fætter stærk. Den  
oplagrer enorme mængder af viden, som den selv kan finde 
ud af at bruge, uden vi behøver at bede den om det. Den er 
hele tiden vågen og aktiv, og kan behandle  
gigantisk mange input fra omgivelserne. 

Imens dit bevidste sind – altså den del af din hjerne, som du 
kan styre med din vilje og din aktive handlen – kan  
opfange og fortolke cirka 40 stimuli fra omgivelserne i 
sekundet, behandler det underbevidste sind 20 millioner 
stimuli i sekundet. Det er alligevel en slat! Dit  
underbevidste sind er altså en ekstremt kraftig  
informationsprocessor, og den iagttager både  
omverdenens og kroppens indre signaler, læser  
omgivelsernes signaler og gør brug af tidligere  
indlært information – alt sammen uden hjælp,  
overvågning eller opmærksomhed fra det bevidste sind.  
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