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Mental
Mental hovedrengøring er en disciplin, der er vigtigere end
nogensinde. Uden at vi selv vælger det, bliver vi bombarderet
med informationer og indtryk, der ofte bliver til bekymringer
og negative tanker med en dårlig indvirkning på os. Derfor er 
det vigtigt, at vi styrer dem, så vi har energi og overskud,
både privat og på arbejdet.

I dette hæfte lærer du:

• Hvad negative tanker betyder for dig og dit velbefindende
• Hvad negative tanker kommer af
• At få positive tanker, der giver bedre humør og øget energi
• At være opmærksom på tankerne og have mentalt overskud.

Hæftet indeholder en række anvisninger til at forbedre den
mentale tilstand og få mere energi og overskud – også i en
hektisk hverdag.
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Mere information 
Ønsker du information om eksempelvis: 

 • Foredrag, workshops og kurser til private, organisationer 
 og virksomheder 

 • Mentaltræning og coaching. 
 

 Så kig ind på: www.thomaswibling.dk

Bøger af Thomas Wibling fra Forelaget Ha’ det godt:
 
Lad ikke et handicap styre dit liv!   

En letlæst og informativ bog til mennesker med 
et handicap. Gennem enkle anvisninger og gode 
eksempler giver bogen et indblik i de mekanis-
mer, der er med til at styre vores liv, og som det, 
med lidt arbejde, er muligt at ændre til det bedre. 
Pris kr. 199,-. ISBN: 978-87-995219-4-4

HvabeHaren og dyrene i Ha’ det godt-skoven   
Et eventyr for børn om personlig udvikling. 
Bogen præsenterer personlig udvikling på en let, 
sjov og eventyrlig måde, så børnene kommer til 
at tænke over deres liv på en ny og anderledes 
måde og styrker deres selvværd. 
Pris kr. 149,-. ISBN: 978-87-995219-0-6
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fornemmer, at den er blevet en del af dine ubevidste tanker, og at 
den giver dig en god følelse. 
 

Afrunding 

Mental hovedrengøring og positiv tænkning kræver energi og op-
mærksomhed for efterfølgende at løfte vores energi og humør. Det 
er en proces, der kan bevæge sig i begge retninger, præcis som det 
er med almindelig rengøring og oprydning. Lægger vi for lidt eller 
ingen opmærksomhed og energi her, risikerer vi at det bliver værre 
og værre. Almindelig rengøring og oprydning kræver også energi 
og opmærksomhed og smitter positivt af på os – når det altså er 
overstået. 
 
Da vores tanker og ord ikke integreres i vores underbevidsthed med 
det samme, har vi brug for at bruge dem gentagne gange, før de 
bliver en del af vores ubevidste tanker. Men når det sker, resulterer 
de i bedre humør, mindre stress, mere energi og mere mental og 
fysisk sundhed. En positiv selvforstærkende effekt der bliver bedre 
og bedre samtidig med, at den får gavnlige virkninger for os selv 
og dem, der er omkring os. 
 
Rigtig god fornøjelse med din hovedrengøring. 
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Indledning 
 
Mange af os bruger masser af tid og energi på at holde vores krop-
pe og materielle ting ved lige. Vores kroppe via mad og motion og 
ejendele via rengøring og vedligeholdelse – det ydre skal fremstå 
rent og pænt. Men hvor meget opmærksomhed får indersiden af 
vores hoveder? Hvor meget tid og energi bruger vi på at rense ud i 
tænketanken, så vi har gode og positive tanker, der gavner os selv 
og andre?  
 
Positiv tænkning og mental sundhed er mere populært end nogen-
sinde, og selv om vi ved, at denne disciplin har en positiv indfly-
delse på vores psykiske og fysiske velvære og vores liv, gør de 
fleste stort set intet i denne disciplin.  
 
Dette hæfte handler om positiv tænkning og mental sundhed. Det 
handler om, hvordan vores tanker påvirker os, og hvordan vi kan 
bruge vores tanker bedre. Det giver inspiration til – på lettilgænge-
lige måder – at gøre hovedrent på indersiden af hovedet, i vores 
hjerne, så vi ikke får stress, men mere energi, overskud og glæde. 
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Gentag øvelsen trin 3 og 4 hver dag og gerne flere gange om dagen. 
Hver gang du laver øvelsen, hjælper du din hjerne med at acceptere 
den nye tanke. Bruger du metoden grundigt, vil du blive overrasket 
over, hvor let det er at ændre tankerne.  
 

Affirmationer – selvhypnose til positive tanker 

At affirmere er at gentage positivt ladede ord og sætninger for sig 
selv, så de bliver en del af vores ubevidste tanker. Med andre ord 
udskifter vi den negativt ladede cd med en positivt ladet. Affirma-
tioner bygger på ideen om, at vi får mere af det, vi tænker på, og 
ændrer vores tankemønstrer i en positiv retning med fokus på det, 
vi ønsker. De virker som en form for mantra, der er udformet til 
vores behov.  
 
Det vigtige ved affirmationer er, at de at positivt formuleret, at vi 
kan stå ved dem, at de er lette at gentage mange gange. Eksemplar 
på affirmationer er: ”for hver dag og på alle måder bliver jeg bedre 
og bedre og bedre”, ”for hver dag og på alle måde bliver jeg sunde-
re og sundere”, ”jeg er god til……”, ”jeg kan lide mig selv”, ”jeg 
accepterer mig selv fuldt ud”, ”jeg er tilfreds med min krop”, ”jeg 
er smuk”. Vi kan frit udforme vores egne affirmationer så de er, 
som vi ønsker. 
 
Gentag affirmationerne cirka 20 gange hver morgen og aften og så 
ofte du kan i løbet af dagen. Brug den samme affirmation indtil du 



Mental hovedrengøring af Thomas Wibling 

28 

her er afhængige af udefrakommende forhold eller af andre menne-
sker. Disse situationer kan være langsomme-lige og tunge at ændre. 
Vi skal være opmærksomme på, at tankerne ikke kredser for meget 
om det, som vi ikke har indflydelse på. I disse tilfælde skal vi fjer-
ne dem og rette vores tanker mod situationer, vi har indflydelse på. 
 

Nye tanker med mental træning 

Ved brug af mental træning kan du effektivt ændre tanker og redu-
cere den tid og energi, du skal bruge. Det en let måde, der tager 
ganske få minutter. Jo oftere du gør det, jo bedre og hurtigere resul-
tater opnår du. 

1. Sæt dig behageligt til rette (i en god stol, mens du kører i 
tog eller bus eller sidder og venter). Luk øjnene og tænk den 
negative tanke, som du ønsker at ændre, og se den som et 
indre billede. 

2. Når du ser den som et indre billede, så tegn i dit indre et 
stort rødt kryds over det og skriv derefter et stort "Nej" 
henover billedet. Fjern derefter billedet fra dit indre blik. 

3. Tænk nu på den nye positive tanke som du ønsker i stedet. 
Lav et billede af den. Gør det skarpt og farverigt. Skriv der-
efter et stort "Ja" hen over billedet og hold det for dit indre 
blik i nogle sekunder, samtidig med at du smiler for dig 
selv.  

4. Åbn dine øjne og gå nu i gang med det, du skal til nu. 
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Lidt om tanker 

Tanker påvirker dit liv 

Vi er, hvad vi tænker. 
Alt, hvad vi er, opstår med vore tanker. 

Med vore tanker skaber vi verden. 
   Buddha 
 
Dine tanker skaber din virkelighed. Det er ikke ligegyldigt, hvad du 
går og tænker. Hver dag skaber du bevidst og ubevidst dit liv lige 
nu og fundamentet for din fremtid. Så hvis du vil ændre dit liv, skal 
du ændre din måde at tænke på. Vi tænker tusindvis af tanker hver 
dag. Mere end 95 procent af dem tænkte vi også i går og dagen før 
osv. Tænketanken kører i et mønster, vi stort set gentager igen og 
igen. Et mønster, der præger det, vi taler om, og det, vi gør. Har vi 
det samme mønster i en periode, danner vi vaner. Vaner, som giver 
os bestemte resultater i vores ydre. Så længe vi gentager dem, får vi 
også de samme resultater, og vi oplever ingen forandringer. Vi får 
mere af det, vi retter vores tanker mod, uanset om det er noget godt 
eller mindre godt – om det er glæde eller smerte.  
 

Pas på dine tanker, de bliver til ord. 
Pas på dine ord, de bliver til handlinger. 

Pas på dine handlinger, de bliver til vaner. 
Pas på dine vaner, de bliver til din personlighed. 

Pas på din personlighed, den skaber dit liv. 




