
Du oplever ikke verden, 
som den er, 

men som DU er.
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Dine tanker er en spejling af din selvopfattelse. Det er med 
andre ord din selvopfattelse, der kommer til udtryk gennem 
den adfærd, der følger i kølvandet på dine tanker. Din ople-
velse er din fortolkning af dine omgivelsers respons på den 
adfærd. Det er den måde, livsoplevelsen underviser dig på 
med det ene formål, at du skal finde ud af, hvem du er. 

Noter:
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Virkeligheden er en illusion 
skabt af de tanker, 
du gør dig om dét, 

du tror, du ser.
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Den røde tråd gennem hele Inside-Out's syn på tilværelsen er, 
at al viden om virkeligheden er baseret på de tanker, vi gør os  
om den. Vi ser ikke tingene, som de er, men som de tanker vi 
gør os om dem.

Derfor er det også interessant, at der i ordet virkelighed er 
indbygget et forbehold i forhold til sandheden i det, du ser. 
Forbeholdet kommer til syne i en opdeling af ordet i virke og i  
ligt. Noget, der virker som om. Det, du tror, du ser, er kun de 
tanker, du gør dig om det. De veksler over tid og er påvirket af  
din sindstilstand.

Noter:
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Dit ego er kun 
en tankekonstruktion.

Det er ikke en livstidsdom.

                                 Du ser verden, som du er                              21



Dit ego eller din selvopfattelse, som det også hedder, er noget 
så luftigt som en stadig vekslende konstruktion af tanker, som  
du har tillagt sandhedsværdi baseret på hændelser af histo-
risk karakter. 

I dette magiske nu er det med andre ord din historie, der 
skaber din nuværende virkelighedsoplevelse.

Hvilke muligheder giver det?

Noter
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