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Kapitel 1 

 

EN ÆGTE BESLUTNING 
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Hvis du oplever, at du ikke er 
motiveret til at løse en opgave, du står 
overfor, så er det sikkert fordi du ikke 
har truffet en ægte beslutning. 

 

Hvad kendetegner en ægte 
beslutning? 

Kort sagt at du ikke kan lade være! En 
ægte beslutning, er truffet fordi du har 
vejet og vurderet fordele og ulemper 
og fundet opgaven interessant nok til 
at fortsætte, selvom den kræver en 
indsats. 

Du træffer masser af beslutninger hver 
dag, hver uge, hele året rundt. Mange 
af disse beslutninger er ægte, og du 
oplever derfor, at du får udført dine 
opgaver og eventuelt underopgaver 
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uden de store vanskeligheder. Og 
uden den store bevidsthed. 

Mange af de beslutninger du træffer, 
tænker du slet ikke over; At drikke 
kaffe/the om morgenen, at møde på 
arbejde til tiden, hvilket tøj du skal 
have på, hvilken hårshampoo du 
bruger osv. 

Du bruger ikke energi og bevidsthed 
på disse beslutninger, for du ved 
hvordan du vil have det og hvad der 
virker for dig. 

Når du så kommer i situationer, hvor 
det du gør ikke virker, hvor andre 
foreslår dig at prøve noget nyt, eller 
hvor du påtager dig en opgave, der 
kræver, at du skal udforske nye 
områder – så bliver du pludselig 
bevidst om, at du skal træffe en 
beslutning. En bevidsthed du kan 
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mærke som tvivl, mangel på 
information, usikkerhed og frustration. 

Nogle beslutninger falder indenfor et 
område, hvor du i forvejen har taget 
stilling til nogle ting, og kender dine 
egne grænser. Det kan for eksempel 
være, hvis din frisør foreslår dig at 
skifte hårshampoo, og du allerede har 
taget stilling til, hvilke slags shampoo 
du ønsker (økologisk, giftfri, bestemt 
mærke o.lign.), hvad du maksimalt vil 
betale for shampoo og hvor nem den 
er at få fat i. Når du ved disse ting, kan 
du hurtigt vurdere, om den shampoo 
frisøren foreslår dig falder inden for de 
rammer, du har sat eller ej. 

Skal du derimod pludselig træffe en 
beslutning på et område, du ikke 
kender til, og ikke tidligere har tænkt 
over og derfor ikke har nogle rammer 
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for, så vil du straks føle dig mere 
overvældet og måske ude af stand til 
at træffe en beslutning. 

Det er det der sker, når man bliver 
forældre, køber hus, skal vælge 
uddannelse og træffe andre store 
beslutninger på områder, man ikke har 
været før, og som man måske ikke har 
gjort sig så mange tanker omkring. 

 

Case: 

Peter og Pia skal købe hus – de bor i 
lejlighed men er enige om, at de 
ønsker at flytte i hus. De ved hvor 
mange penge de har, og de ved, at de 
gerne vil blive på Sjælland/i KBH. 
Derudover har de ikke tænkt så meget 
mere over det – de vil gerne ud at se 
på huse med et åbent sind. 
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De begynder at kigge husannoncer og 
besøger nogle ejendomsmæglere. De 
finder hver især nogle huse, de gerne 
vil se, de bestiller fremvisninger, og de 
kører ud og kigger. 

De ser rigtig mange huse i løbet af et 
halvt år. Mange af dem er fine, men 
der er altid et eller andet, der kunne 
være anderledes. 

Da der er gået lidt over et halvt år på 
denne måde, går Peter til coach, for 
han er træt af, at de ikke kan finde et 
hus, og han synes også, det begynder 
at skabe en dårlig stemning imellem 
dem, så han vil gerne have hjælp til, 
hvordan de kan bevare et godt og 
sundt kæresteforhold, medens de 
leder efter hus. 

På opfordring fra coachen går han 
hjem til Pia og foreslår, at de sætter 
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sig ned og laver en liste over de ting, 
der SKAL være i huset og en liste over 
de ting, der kunne være RARE at 
have. 

De laver også en liste over ting, der 
IKKE må være. 

De tager stilling til, i hvilke kommuner 
de vil bo, om det skal være by eller 
land, skal der være butik i nærheden, 
hvad med naboer osv. 

Dagen efter kontakter de en 
ejendomsmægler og kan fortælle ham 
ret præcist, hvad de vil have og hvad 
de ikke vil have. 

3 fremvisninger senere køber de deres 
drømmehus. 

Det casen viser er, at det er 
nødvendigt for dig at vide, hvor du vil 
hen, for at du kan finde vejen. 
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Det er selvfølgelig muligt at tage 
stilling til disse ting, når du står i 
situationen – nogle gange ender du 
også i situationer, du ikke havde 
forudset. 

Men hvis du har det bare en lille smule 
som jeg, så kan du godt lide at være 
på forkant – at undgå at blive taget 
med bukserne helt nede om hælene.  

Den gode nyhed er, at du godt kan 
snyde lidt foran – du kan godt gøre dig 
nogle generelle overvejelser, inden du 
står overfor en specifik udfordring. 

Det handler om at kende sine værdier. 

Værdier har vi alle – ofte er det noget, 
vi er ubevidste om. 

Vi har mange værdier i vores liv – men 
der vil altid være nogle vi har 
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fremhævet, nogle der er vigtigere for 
os end andre. 

En tydelig værdi er, hvis du vælger at 
være vegetar, eller hvis du bevidst 
vælger at arbejde deltid, fordi du 
prioriterer din familie højere end 
job/karriere. 

Der er ikke nogen værdier, der er 
bedre end andre, det handler om at 
finde de sande værdier for en selv og 
så leve efter dem. 

Hvis du ikke lever efter dine egne 
værdier, vil du ofte opleve utilfredshed, 
og du har svært ved at finde din 
motivation. 

Det du kan gøre – for at blive bedre til 
at træffe ægte beslutninger og dermed 
få en større motivation – er at blive 
bevidst om dine værdier. 
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Når du er bevidst om dine egne 
værdier, vil du også opleve, at du gør 
tingene for din egen skyld, og ikke 
fordi andre forventer det, eller fordi du 
bør gøre det. 

Når du fjerner andres forventninger, 
bør og skal, vil du opleve, at 
motivationen helt automatisk bliver 
større, mere naturlig og meget 
kraftfuld. 

 

VÆRDIAFKLARING 

Værdier er dine ønsker/mål – de kan 
være ethvert af de 6 menneskelige 
behov men er ikke begrænset til disse. 

 

Der er to typer af værdier: 
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1. Hen-imod-værdier er de følelser, du 
ønsker at føle mest 

2. Væk-fra-værdier er de følelser, du 
vil gøre alt for at undgå 

Et af menneskets stærkeste behov er 
ønsket om at være i 
overensstemmelse med sin identitet 
og handle i henhold til den rækkefølge, 
værdierne optræder i.  

Din rækkefølge af værdier er derfor en 
del af din identitet.  
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Eksempler på værdier: 

Sundhed 

Kærlighed 

Frihed  

Mod 

Spiritualitet 

Gøre en forskel 

Sikkerhed 

Anerkendelse 

Succes 

Præstation 

Udvikling 

Familie 

Samhørighed 

Lidenskab 

Glæde 

Humor 

Sandhed 

Intelligens 

Eventyr 

Beslutsomhed 

Være til stede i 
nuet 

Tid for mig selv 

Stilhed 

Taknemmelighed 

Og mange mange 
flere……
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Dine værdier har en rækkefølge, og 
den har afgørende betydning for dine 
følelser og handlinger. 

Der er ikke en rigtig eller forkert 
rækkefølge – der er kun konsekvenser 
(positive og negative). 

Hvis du ønsker en anden konsekvens 
end den nuværende, kan du ændre 
rækkefølgen på dine værdier. 

Du er ikke født med din nuværende 
rækkefølge af værdier, og du har 
sandsynligvis ikke valgt den bevidst. 
Den er et resultat af din livserfaring. 

Alt hvad du behøver for at ændre din 
værdiprioritering er at blive 
opmærksom på den og foretage et 
bevidst valg om, at begynde at leve 
efter en anden rækkefølge. 
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Formålet med en værdianalyse er at 
give dig en detaljeret struktur og 
indsigt i dine ønsker, på et 
følelsesmæssigt og værdimæssigt 
niveau. 

 

Hvordan finder du så dine værdier? 

Det kommer der en øvelse til her: 

VÆRDIAFKLARING 

1. Definer dine aktuelle hen-imod 
værdier 
 
Spørg dig selv: ”Hvad har været 
det vigtigste for dig i dit liv (at 
føle)?” 
 
Og derefter: ”Hvad ellers har 
været det vigtigste i dit liv (at 
føle)?” 

 




