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Forord
Af Monique Spartalis
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Allerede som 4-årig proklamerede jeg for min far og mor, at jeg ville være 
Hollywoodstjerne. På det tidspunkt havde jeg ikke det ringeste begreb om, 
hvad det betød, men kan i dag retrospektivt se, at det handlede om at stå 
frem, at kunne noget, at ville noget, men mest af alt, at gøre en forskel i 
verden gennem min sang.
Jeg elskede at synge.
Jeg øvede mig flittigt med hårbørsten og sjippetovet. 
Øvede foran alle der gad se og høre mig optræde. 
Jeg skrev mine egne små socialrealistiske sange og lavede sågar min første 
duo med min lillesøster, og vi var ikke særlig gamle, før vi begyndte at øve 
flerstemmig sang.
Udover det, øvede jeg mig i at skrive min autograf!
Jeg gjorde mig rigtig umage med at skrive den så flot som muligt, for jeg 
havde hørt, at når man var kendt ville andre have ens autograf. 
Jeg vidste intuitivt, at min drøm ville gå i opfyldelse, det var bare et spørgsmål 
om tid, for jeg havde jo set det ske.
Da jeg var 17 år, fik jeg min første pladekontrakt.

Alt dette kun for at give dig et billede af, hvor tidligt en forberedelse og et 
fokus på, at forfølge en drøm kan starte, 
og hvad det vil sige at ”sætte sig op” til sin performance, hvor langt ude i 
fremtiden den end måtte synes.
 Det er jo de færreste der allerede som 4-årig har en pejling på, hvad de vil 
når de bliver ældre, men det var den drøm jeg så for mig, og den der blev den 
røde tråd gennem hele mit liv.
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Her får du opskriften på min:

Den gode performance!
Visualisering: Er et af de stærkeste redskaber jeg kender.
Uanset hvad din kommende performance er, om det er koncerten, eksamen, 
foredraget, kurset, talen til moster Oda’s 70 års fødselsdag, en teaterrolle, 
undervisning mv, er det vigtigste for mig at visualisere HELE forløbet. 
Dvs. gør dig klart, hvad det er, du gerne vil have der skal ske, og så SE det ske ! 
Du kan gøre det endnu stærkere, ved ikke blot at se, men  også mærke din 
succes, ved fx at høre folks klappen, deres rosende og deres anerkendende 
ord af dig og din præstation.

Positiv tænkning: Vigtigt er det, at du dyrker den ressourcefulde tilstand dvs. 
ikke giver plads til negative tanker, men ”psyker” dig selv positivt.
En af mine yndlingshistorier er om de to ulve. Den ene er god og den anden 
ond. Der er en frygtelig kamp mellem de to. Hvem af de to der vinder, er den 
du fodrer.
Underforstået, at det vi giver vores energi og har fokus på, er det der vokser 
sig større i vores bevidsthed.

Tid: En kommende præstations forberedelse kan starte lang tid, før den skal 
udføres. Så find ud af, hvornår du skal gå i gang med at planlægge, og hvad du 
skal gøre hvornår. 
Jeg laver selv “What to do when?”- lister, så har jeg et meget klarere overblik 
over min plan.
Jeg hørte engang et ordsprog, der lød således : 
”If you fail to plan - you plan to fail”. 
Det motto lever jeg stadig efter.
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Forberedelse: Det at øve sig og være hjemme i stoffet giver stor tryghed. 
Det er ofte her, vi har tendens til at springe over, hvor gærdet er lavest. Vi 
er usikre på, om vi kan huske det vi skal, og om vi kan det godt nok. For mig 
vil det være katastrofalt, hvis jeg har styr på alt andet, end lige det at kunne 
mine tekster udenad, det kommer der altså ikke megen koncert ud af.

Gør dig umage i alt hvad du gør:  Det kan være med selv de helt små ting i 
din dagligdag. Det træner dit nærvær og giver dig fokus - og din taknemme-
lighed vil med sikkerhed vokse. En ekstra bonus er, at det med garanti vil give 
dig en større tilfredsstillelse. 

Disciplin: Det kræver stor selvdisciplin fx at skulle læse til eksamen, og spe-
cielt i noget der måske ikke lige er dit yndlingsfag.
Jeg kunne nok komme i tanke om en ting eller to, jeg hellere ville lave, når jeg 
sad og forberedte mig til matematikeksamen i gymnasiet.

Overkom din frygt, og træd ud af din comfortzone: 
Mind dig selv om, at vi alle er bange for ikke at være gode nok. Det giver så 
meget mere power at være bange for noget og så at gøre det alligevel.

Passion: For mig er det allervigtigste i en succesfuld performance, at der er 
passion, og at du brænder for det du gør. Det er lysten, der driver værket.

Ovenstående punkter er alle redskaber, der hjælper mig med at optimere min 
ønskede præstation, måske de også kan hjælpe dig - måske de også vil hjælpe 
dig - og husk, at kun DU ved, når det er godt nok.
Anerkend dig selv. Giv dig selv et klap på skulderen. Kan du ikke det, vil du 
ikke være i stand til at nyde dine mange kommende succeser.

Bogen du sidder med, er et fantastisk redskab og alle ovennævnte redskaber 
finder du her. 
MINDDRUGS er lidt ligesom en kogebog. Følger du den til punkt og prikke, vil 
der være en langt større chance for, at du laver en rigtig god ret, altså når det 
mål du har sat dig for. Som min kære mormor sagde ”Øvelse gør mester”.

Rigtig god fornøjelse !
Monique 
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Monique er sanger og har medvirket på mere end 35 albums. Endvidere er 
hun uddannet lærer i religion og dansk, master i NLP og derudover psykotera-
peut og lifecoach.

Du kan læse mere om Monique på : www.monique.dk
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Er du klar?
Derfor kan du ikke undvære denne bog

Overblik over hvad MINDDRUGS kan

Sådan er bogen opbygget
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ER DU KLAR TIL AT LÆSE DENNE BOG?
Er du klar til at læse den bog, som du altid har ventet på uden at vide det, og 
som du aldrig mere kan undvære? 

Du har ventet på MINDDRUGS, fordi du er en del af verden i dag, hvor du 
konstant har brug for at vise den bedst mulige udgave af dig selv til den ene 
eller anden form for performance. Og succesen af den enkelte performance 
er den, der afgør, om du får nøglen til det liv, du ønsker at leve.

MINDDRUGS kan støtte dig i at blive den bedste udgave af dig selv. Støtte dig 
i at få øje på dine helt unikke styrker, og støtte dig i at forholde dig positivt 
og udviklende til de sider af dig selv, hvor du er udfordret. Du vil få indsig-
ter og værktøjer, der gør dig i stand til at toppe mentalt og fagligt præcis på 
tidspunktet for din performance. Men det sker kun, hvis du er klar til at gøre 
det, der skal til. Derfor vil du aldrig mere kunne undvære denne bog. Jeg ved, 
at du allerede har taget det første skridt, for du sidder med MINDDRUGS  i 
hånden, ellers havde du ikke læst dette.

Det liv vi lever i dag, som helt almindelige mennesker, om vi er studerende, 
jobsøgende, musikere, eller i job, skal vi fremlægge og præsentere resultater 
eller lignende for andre. På den anden måde minder vores liv en hel del om 
det liv, som sportsstjerner lever; det er lige nu, at der skal løbes optimalt til 
100 meter-løbet, ikke i går og ikke i morgen. Og hvad er det så, der skal til for 
at være optimal, præcis, når det gælder? Er det nok ”bare” at træne sit løb 
igen og igen? Nej, det er det desværre ikke! Det viser en lang række forsk-
ningsresultater fra både ind- og udland. 

En 100 meter-løber træner alle facetter af sit løb, og derudover træner han 
sig mentalt, styrketræner, har kostplaner, der nøje skal følges, og jeg ved, at 
en del sportsfolk - uanset sportsgren - også dyrker meditation og yoga. Så det 
at være eksempelvis 100 meter- løber, kræver meget andet end blot at kunne 
løbe.

Sådan er det også, når vi skal til eksamen, jobsamtaler, audition eller stå for 
en fremlæggelse eller præsentation. Det er blevet en del af det liv, vi lever i 
dag, uden at vi har fået nogle værktøjer til at håndtere opgavernes nye om-
fang og krav. Vi har ikke lært det i skolen, og vi har det ikke med hjemmefra.
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På samme måde som 100 meter-løberen kræver det mere end blot at læse. 
Det kræver både en mental og en faglig forberedelse, og det er her, at MIND-
DRUGS er et vigtigt værktøj, som støtter din forberedelse. 

MINDDRUGS er ikke skrevet for at pace dig, men bogen vil først og fremmest 
støtte dig i at få lavet en realistisk og optimistisk forventningsafstemning med 
dig selv. Når du har din forventningsafstemning, vil kapitlerne i bogen guide 
dig videre i arbejdet med planlægningen af din forberedelse, både på det 
faglige og på det mentale plan. 

Er MINDDRUGS så nøglen til at blive fixet og perfekt? Nej, det er den ikke, 
og der er ikke nogen entydige løsninger på, hvordan du skal gøre. Du må selv 
finde frem til, hvad der er den helt rigtige model for dig, og du må være ind-
stillet på at arbejde med dig selv, også med de sider af dig, som du ikke bryder 
dig om. Hvis du vælger det, vil du nå langt. Det MINDDRUGS giver dig er teori, 
muligheder, inspiration, cases, opgaver, spørgsmål og eksempler, der kan 
støtte og give dig indsigter, så du bliver i stand til at finde den rigtige forbere-
delsesmodel for dig. 

Hvis du vælger at arbejde med alle kapitlerne i bogen, vil du til slut have et 
godt overblik over dine styrker og dine udfordringer. Og du vil sidde med en 
komplet plan for din forberedelse til din næste performance. Du kan også 
vælge at arbejde med enkelte kapitler og tage udviklingen et skridt af gan-
gen, hvilket for nogen kan være en fordel. Der kan også være kapitler, som du 
finder gavnlige at arbejde med to eller flere gange, for at nå frem til det helt 
rigtige for dig.

Alle bogens øvelser er konstrueret, så du med fordel kan gentage dem flere 
gange undervejs og sammenholde de nye svar med de svar, du har givet på 
et tidligere tidspunkt. På den måde understøtter bogen dig hele tiden i din 
udvikling og dermed også i dine fremtidige performances. 
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HVAD GJORDE MIG KLAR TIL AT SKRIVE MINDDRUGS?
Jeg har altid selv oplevet frustration, når jeg læste til eksamen. Alle mine 
ubrugelige mønstre poppede konstant op, og jeg opfattede mig selv som helt 
forkert! Men hvordan skulle jeg kunne gøre andet? Jeg havde jo aldrig lært, 
hvordan jeg kunne erstatte mine gamle mønstre med en ny og ressourcefuld 
adfærd. Efter mange år med egen udvikling, uddannelser og kurser er jeg ble-
vet meget klogere. Den virkelige forskel fra at erkende, at nu kan jeg håndtere 
mine performances på en styrkende måde og være cool med dem til, at gå i 
gang med at skrive en bog om ”at gøre din performance cool” var, da jeg så, 
hvordan de unge, jeg arbejder med, gentager mine begrænsende mønstre. 
Og jeg måtte konstatere at næste generation ikke er bedre udrustet, end jeg 
selv har været. Derfor valgte jeg at skrive MINDDRUGS og dele min viden og 
erfaringer, for jeg ønsker ikke, at hverken mine egne børn eller andre skal 
bruge 35 år eller mere på at lære at håndtere en performance. At lade være 
havde været egoistisk. 

Alt i MINDDRUGS er baseret og udviklet på den viden og de erfaringer, 
som jeg har tilegnet mig igennem mine uddannelser og mit arbejde. Som 
selvstændig billedkunster og designer, kursusleder og foredragsholder, min 
uddannelse på Seminariet For Formgivning og efterfølgende som familie- & 
teamcoach, og ikke mindst som mor til to eksamenslæsende tvillingedrenge 
på 16 år. Alt sammen suppleret af de erfaringer, som jeg selv har haft i for-
bindelse med mine egne eksamenslæsninger og performances jeg løbende 
har gennemført i hele mit voksne liv. En del af emnerne er, udover mine egne 
performanceerfaringer, medtaget efter stor inspiration fra både mine egne 
børn og igennem mit arbejde som coach.
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Hvad plejer 
du at gøre?
Få øje på dit udgangspunkt

Overblik over hvad du gør, og ikke gør før din performance
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Når du har valgt at arbejde på at gøre din performance cool og blive i stand 
til meget mere, end du nogensinde har drømt om, så må du også vælge at 
starte med at se på, hvad du plejer at gøre. 

Min erfaring har vist mig, at det er en helt uvurderlig fordel, jeg vil næsten 
sige nødvendigt, at jeg starter med at forholde mig til, hvad jeg gør nu, når 
jeg vil arbejde med at udvikle min optimale performance. Det giver mig over-
blik over min forberedelse og derved mulighed for at bevare det, som alle-
rede virker for mig; udvikle det der er godt til at blive helt ekstraordinært, og 
ikke mindst at få øje på det, som ikke virker, så jeg kan erstatte det med noget 
for mig mere optimalt.

HVAD PLEJER DU AT GØRE FØR 
DIN PERFORMANCE? 
For at du kan ændre på din nuværende måde at forberede dig på, vil jeg an-
befale dig at skrive alt det, som du plejer at gøre, når du forbereder dig til en 
performance, ind i skemaet på side 7-8. På den måde vil det blive tydeligere 
og mere håndgribeligt for dig, når du når længere frem i bogen, hvor du får 
mulighed for at vælge at erstatte din eksisterende adfærd med en mere res-
sourcefuld og cool adfærd som vil gøre dig i stand til at gøre din performance 
cool. 

Vær så specifik som overhovedet muligt. Det er vigtigt for værdien af dit vi-
dere arbejde, at du har alt med. Skriv også alt det, som du ikke tror er vigtigt, 
hellere for meget end for lidt! Når alt er med, vil du nemmere kunne finde 
frem til præcis den metode og den adfærd, der virker for dig og erstatte den 
med din gamle adfærd.

Hvis du har brug for det, kan du også skrive ned, hvad du plejer at gøre tidli-
gere end en måned før din performance. Mangler du linjer, så brug de linje-
rede sider bagerst i bogen. Hvis du forbereder dig på flere måder - hvis du for 
eksempel skal til eksamen i flere forskellige fag - så del dine beskrivelser op, 
så du har dem adskilt og specifikt hørende til de forskellige fag. Det giver 
dig mulighed for at arbejde med de enkelte performances sideløbende 
efter hver sin plan.
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EKSEMPEL   Engelsk mundtlig eksamen 

En måned før 
  • Udarbejde læseplan.
  • Dele pensum op i emner.
  • Afsætte tidspunkter til at læse de enkelte 
   kapitler.
  • Kontakte læsegruppen og få fastsat tidspunkter  
   til mundtlige øvelser.

3 uger før  
  • Læse kapitel 1 og 2 + lave spørgsmål til 
   læsegruppe.
  • Mødes med læsegruppen 2 gange for at øve de   
   mundtlige formuleringer og drøfte spørgsmål.

2 uger før 
  • Læs kapitel 3 og 4 og lav spørgsmål til læsegrup 
   pen.
  • Mødes med læsegruppen 2 gange for at øve de  
   mundtlige formuleringer og drøfte spørgsmål.

1 uge før 
  • Repetere alle 4 kapitler.
  • Gennemgå alle spørgsmål, som i har arbejdet  
   med i læsegruppen.
  • Gennemgå og læse de opgaver, som klassen har  
   arbejdet med i årets løb.

Sådan kunne en forberedelse til en performance i mundtlig engelsk 
se ud. Din kan se ud på en helt anden måde, og der er mange måder 
at forberede sig på. Ingen måde er mere rigtig end den anden, og kun du kan 
komme frem til, hvad der er den rigtige forberedelse for dig.
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Hvilken eller hvilke performances vil du beskrive?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Husk at skrive ned, hvad du rent faktisk gør, og ikke det, som du tror eller 
ønsker, at du gør!

En måned før
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3 uger før
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2 uger før
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

1 uge før
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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På dagen
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Hvad gør du under selve eksamenen? 
Beskriv både, hvad du tænker, føler og gør.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Hvad gør du efter eksamenen? 
Beskriv også her, hvad du tænker, føler og gør.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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MINDDRUGS
• Du ved nu, at for du kan lave en forandring, må du tage udgangspunkt  
 i dér, hvor du er nu.

• Du har nu en oversigt over, hvad du plejer at gøre før, under og efter  
 eksamenen. Dit udgangspunkt for forandring.

• Nu er resten op til dig!
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Ved du, hvad 
forskellen er 
på selvværd 
og selvtillid?
Redskaber til hvordan du styrker dit selvværd og din selvtillid

Derfor er både selvværd og selvtillid vigtigt




