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Få modet til at følge dit hjerte 

Alt for mange oplever en indre konflikt mellem hovedet og hjertet i de større og mindre 

daglige beslutninger: 

- ”Skal jeg fortsætte mit job, som giver mig finansiel sikkerhed (men dræner mig) eller 

skal jeg springe ud som selvstændig? ” 

- ”Skal jeg gå ned i tid for at have mere tid med mine børn”? 

- ”Skal jeg tage den uddannelse, som jeg brænder for – også selvom den er dyr”? 

- ”Skal jeg skifte job for bedre at kunne give plads til min kreativitet/passion”? 

- ”Skal jeg lade mig separere eller skal jeg tage den ærlige snak med min ægtefælle? ” 

- ”Skal jeg presse mig selv på at færdiggøre opgaven (selvom at jeg er træt) eller skal jeg 

tage en powernap, for at jeg senere kan arbejde mere effektivt”?  

Desværre drukner vi alt for ofte os selv i præstations- og pleaseradfærd, således at vi 

slet ikke giver os selv tid til at være stille og lytte indad til hvad vi reelt har behov for 

og længes efter. Alt for ofte lader vi ”samfundets normer” og ”andres forventninger” 

bestemme de valg vi træffer i livet. For eksempel at det er vigtigere at have et 

fuldtidsjob end at arbejde på deltid og være mere sammen med børnene / pleje sin 

fritidsinteresse. At det er vigtigere at have et perfekt og nullermænd-frit hjem end at 

smide sig på sofaen og meditere. At det er vigtigere at opfylde alle andres behov først 

og sjældent vores egne.  

Men det er vigtigt at få tjekket om det er penge, status og anseelse, som driver os. For 

de er ofte en erstatning for noget andet vigtigere, såsom at føle sig elsket, anerkendt, 

eller at opnå sikkerhed. Det er vigtigt at udfordre vores antagelser om livet og os selv 

for at se om vi kan opnå disse værdier på en anden måde… indefra og ud.  

Summen af alle de beslutninger du har taget hidtil, udgør det liv du har i dag. 

Spørgsmålet er: ”Er det – det liv, som du ønsker at leve?” 

Heldigvis kan du vælge anderledes – ud fra en tilstand af ro og centrering – og i en større 

grad uafhængig af omstændighederne. Eller ved netop at omfavne omstændighederne 

og tage i mod den ofte smertefulde lære, som livet giver. Det er muligt at være midt i 

orkanens øje, hvor du er tro mod dig selv - uanset hvor meget det blæser omkring dig af 

svære begivenheder, forventninger og krav eller dramaer og konflikter. Men det kræver 

at du kommer i kontakt med dit hjerte, har modet til at følge det og at du rækker 

hånden ud og samler på de personer omkring dig, som kan støtte dig i processen.  

Mærk dit hjerte i stilhed 

Du kan træne dig selv i at mærke de mere subtile sansninger eller følelser i kroppen, 

som kan bruges som navigationssystem og hjælpe dig med at træffe de sunde valg i 

livet.  



 

 

 

Indenfor hjerneforskningen har man opdaget nerveceller, som ligner hjerneceller og er 

koblet på tarmen og hjertet i mennesker. Disse celler er forbundet med ”føle-hjernen”. 

Når vi fokuserer på maven eller hjertet og lytter til det, som vi fornemmer, aktiverer vi 

netop den del af hjernen. Dette kan vi gøre igennem ved at meditere særligt på hjertet 

eller for eksempel ved at bevæge os til musik som taler til vores hjerte.  

Hjernen fungerer bedst som en helhed. Vi træffer dårligere beslutninger når vi spalter 

tænkning og følelse. Når vi lytter til hjerte- og mavefornemmelsen får vi et bedre og 

mere fuldstændigt beslutningsgrundlag.  

Der findes en form for meditation, som kaldes hjertemeditation. Hjertemeditation 

fremmer vores lykkecentre i hjernen og reducerer stress og træthed. 

Praktiserer du hjertemeditation på en daglig basis, bliver du bedre til at genkalde dig 

den gode følelse i hjertet i dagliglivets trummerum – for eksempel når du begynder at 

spænde op, bliver irriteret eller ked af det. Ligesom med en veltrænet muskel bliver du 

bedre til at aktivere denne positive tilstand - også i pressede situationer. Du bliver 

bedre til intuitivt at sanse, hvad der føles rigtigt eller forkert forskellige situationer og 

træffe sundere beslutninger for dig selv.  

Undersøgelser viser, at mennesker, som laver hjertemeditation, oplever oftere flow, 

hvor deres idéer flyder naturligt og uden anstrengelse og de har nemmere ved at finde 

løsninger på problemer.   

Hjertemeditation – afspændings- og beslutningsværktøj: 

Sæt dig på en stol med begge ben på gulvet i en afslappet men rank holdning. Sluk din 

smartphone, luk døren og sørg for at være uforstyrret i ca. 5-10 minutter.  

Luk øjnene.  

Forestil dig nu, at du trækker hvidt nænsomt lys ind i hjertet ved hver indånding.  

Fokuser på hjertet og åndedrættet – at dit hjerte bliver fyldt med lys. 

Lav øvelsen i 5-10 minutter hver morgen for der reducerer du mængden af 

stresshormonet kortisol i kroppen og tankerne falder til ro.  

Som den sidste del i hjertemeditationen kan du putte noget musikstykke på som taler til 

dit hjerte og danse til det.  

Lav øvelsen i 5-10 minutter inden du går i seng om aftenen for at forbedre 

søvnkvaliteten.  



 

 

Genkald dig følelsen af at have fokus på dit hjerte, når du holder pauser i løbet af 

dagen, eller hvis du skal holde oplæg eller skal til vanskelige samtaler.  

 

Hvis du skal træffe vigtig beslutning – invitér, som den sidste del af hjertemeditationen, 

beslutningen ind: 

Mærk om dit hjerte eller mave begynder at blive anspændt (= ”nej”) 

Mærk om dit hjerte eller mave giver dig en lettelse (= ”ja”).   

Husk, at handle på din ”hjerte/mavefornemmelse”. 

Gå fra tanke til at rumme følelserne, som ledsager tankerne  

Når vi kommer tilbage fra hjertemeditationen, har vi ofte en fornemmelse af enorm 

klarhed. Og så begynder tankerne lige så stille at snige sig indover:  

- ”Jeg kan da ikke bare ligge der og ”loppe mig”! 

- ”Man skal da gøre sin pligt! Jeg kan da ikke bare gøre de ting, som jeg har lyst 

til”! 

- ”Jeg kan da ikke gå på nedsat tid – for at have tid til at være kreativ”!  

- ”Man kan da ikke bede om at få andre arbejdsopgaver” 

- ”Jeg kan da ikke bare blive væk fra firmafesten, fordi jeg har brug for at slappe 

af”!  

- ”Jeg bør altid hjælpe andre”! (også selvom jeg selv er ved at segne om) 

- ”Hvad vil mon min familie mon ikke tænke, hvis jeg bliver væk fra mosters årlige 

fest?” 

- ”De andre bliver skuffede og det er min skyld” 

- ”Det er mit ansvar at andre har det godt” 

- ”Jeg er ikke god nok” 

- ”Hvis de opdager hvordan jeg virkelige er vil de forlade mig” 

- ”Hvis ikke jeg yder max på opgaven – vil de alle sammen finde ud af at jeg ikke 

duer til noget” 

- ”Man skal yde før man kan nyde” 

Og så fremdeles…  

Ofte har disse tanker et negativt præg og få os til at løse den indre konflikt på det ydre 
plan igennem at levere og præstere, gøre ting af ”pligt” fremfor lyst og være for 
fokuseret på hvad andre mon tænker og derfor makke ret. Dette er ofte vores 
programmeringer fra barndommen, udleveret fra velmenende familiemedlemmer, 
lærere, venner med videre. Vi er ofte ikke engang bevidste om at vi har de her tanker 
eller hvor de kommer fra. De kører bare på autopilot.  
 



 

 

Disse tanker har en ubehagelig følgesvend, nemlig tunge følelser så som nervøsitet, 

angst eller skyldfølelse. Disse følelser er ofte så ubehagelige at du vil gøre alt for at få 

dem til at gå væk. De vil således ofte få dig til at handle stik i mod din hjerte- og 

mavefornemmelse og dermed det, der i det lange løb er bedst for dig. Du ender derfor 

ofte med at gøre det, som du plejer for at undgå at mærke disse følelser. Men på den 

måde kommer disse følelser og de negative tanker/overbevisninger, som forårsager dem 

til at styre dine handlinger. 

Undersøg dine tanker 

Bliv bevidst om hvad du gør når du tænker de negative tanker. Spørg dig selv: 

”Hvad kræver denne tanke af mig?” 

 

F.eks. Når jeg siger til mig selv: ”Jeg er egoistisk når jeg siger fra”  - så: 

- gør jeg ting, som jeg dybest set ikke har lyst til for at ”please” andre 

- får jeg skyldfølelse når jeg siger ”nej” og undskylder mig selv så meget at jeg 
mister respekten for mig selv 

- bliver jeg irriteret og får ondt i maven af at bruge tiden på det jeg føler mig 
forpligtet til fremfor det, som jeg har lyst til 

- bliver jeg stresset over ikke at nå det jeg gerne vil 
- bliver jeg irriteret på mig selv at jeg ikke kan sige ”nej” uden skyldfølelse 

- er jeg ikke stolt af at jeg er uærlig overfor andre 
- forlader jeg mig selv for at tilfredsstille andre  

- føler jeg mig mindre vigtig og værdig end andre 
- respekterer jeg ikke mig selv 

 
Hvem ville du være uden disse tanker? 

Spørg dig selv: 

”Er denne tanke virkelig sand?”  

”Er der andre alternative måder at se det på?” 

 

Hvordan vil dit liv se ud hvis ikke du havde disse negative tanker og følelser om dig selv? 

Hvis de var fuldstændig visket ud af dit sind – hvordan vil du føle? 

F.eks.: 

- Så vil jeg være fri 
- Så vil jeg følge mit hjerte og gøre det, der er vigtigt for mig 

- Så vil andre mennesker vide hvor de har mig 
- Så vil jeg lytte til mine egne behov 

- Så ville jeg ikke være bange for at indgå i konstruktive konflikter 
- Så ville jeg være et gladere og sundere menneske 



 

 

 

 

 

Vend nu den negative tanke på hovedet 

F.eks. fra at sige ”Jeg er egoistisk når jeg siger fra” til ”Jeg er et godt og ærligt 

menneske når jeg siger fra”. Ja, for det er trygt at være omkring mennesker, der siger 

til eller fra. Eller: ”Det er min skyld at andre bliver vrede” – til ”Det er andre 

menneskers ansvar hvis de bliver vrede”.  

Eller: ”Jeg bliver forladt af andre hvis jeg siger fra” til ”Jeg forlader mig selv når jeg 

ikke siger fra” (eller ”Jeg bliver mødt af andre når jeg siger fra” eller ”De er ikke det 

værd hvis de forlader mig når jeg siger fra”) 

 

Integrer disse nye tanker, som nye livsstrategier 

Øv dig i at leve efter disse nye livsstrategier, hav tålmodighed med dig selv og vid at 

Rom var ikke bygget på en dag.  

Sig disse nye livsstrategier (eller sætninger) højt til dig selv. Skriv dem ned og sæt dem 

op, f.eks. på indersiden af dit klædeskab – eller hav dem med dig overalt i din pung og 

læs dem dagligt. Brug en dagbog til at skrive situationer ned hvor du handlede 

anderledes.  

Kuren mod ”de tunge følelser”: Selvaccept og selvomsorg 

Hvor kuren mod de negative tanker er at udfordre dem er kuren mod de negative 

følelser at rumme dem.  

De negative følelser, som ledsager de negative tanker kan til tider virke meget 

overvældende.  

Vores system er på sin vis blevet så vant til at føle dem at det kan tage noget tid at få 

dem ”opløst” fordi at de ledsages ofte af fysiske spændinger i kroppen.  

Man vil helst at alle de tunge følelser bare går væk, men hvis vi ikke accepterer vores 

følelser, kommer vi i konflikt med os selv, og det ender i en ond spiral, hvor vi 

bebrejder os selv for at føle det vi føler.  

Vi kan ikke styre vores følelser – de er ligesom vejret – nogle gange er der solskin og 

andre gange regner det. Det vi har indflydelse på, er hvor længe følelsen varer, og vi har 

mulighed for at få flere positive følelser ved at træffe nogle sundere valg i vores liv – ud 

fra vores hjerte- og mavefornemmelse.  



 

 

Ved at forstå at vores følelser er noget vi har, og ikke noget vi er, kan vi bedre 

acceptere og møde vores følelser, som de er. Så kan vi være mere nænsomme og mindre 

hårde mod følelserne. Så begynder vi at kunne se hvilke negative overbevisninger 

følelserne peger på. I så fald kan vi handle anderledes, selvom vi stadig oplever dem. 

Hvis vi f.eks. er nervøse i nogle situationer, kan det ske, at vi bliver opslugt af 

nervøsiteten – og analyserende tanker om hvorfor, vi mon er nervøse (”Det burde vi ikke 

være”), hvorved vi ender med at blive ofre for vores følelser.  

Det kan være at klappen går ned når vi holder et oplæg, fordi vi tidligere oplevede at 

nogen gjorde grin med os, da vi talte i en forsamling – og nu er vi nervøse for at det 

samme kan ske igen. Vi går måske endda udenom at holde oplæg i det hele taget. Det er 

jo ærgerligt, fordi det kunne potentielt gavne os på sigt, at tage nervøsiteten i hånden 

og tale i forsamlinger om ting, som betyder noget for os.  

Eller vi præsterer og ”pleaser” andre og gør hvad andre forventer af os, fordi vi ikke vil 

”såre” de andre eller ”gøre dem vrede”, når vi siger ”nej”.  

Eller vi gør vores pligt hele tiden og overskrider vores egne grænser for hvad vi kan 

overkomme, fordi vi ikke kan rumme irritationen over at vi selv og tingene ikke altid er 

perfekte.   

For at hjælpe dig i processen med at acceptere dine ”tunge” følelser kan du med gavn 

bruge følgende spørgsmål, når en tung følelse dukker op: 

1. ”I dette øjeblik – hvad mærker jeg?” Dette spørgsmål kan du stille dig selv et 
par gange i løbet af dagen, f.eks. mens du står i kø, går på gangen på dit arbejde, 
drikker te, vasker op eller støvsuger. I stedet for at analysere hvorfor du har 
følelsen – mærk den i din krop. Kommer der negative tanker – skriv dem eventuelt 
ned i stressdagbogen – men lad være med at gå i analyse-mode.  
 
Træk vejret dybt ned i maven igennem hele processen og tillad dig virkelig at 
mærke hvad du føler. Denne proces handler ikke om at ændre følelsen, men om 
at være nærværende med den og møde den.  
 
Hvis du har modstand på at mærke den følelse, der dukker op, kan du stille dig 
selv følgende spørgsmål: ”Hvad er jeg parat til at se og lære om mit liv lige 
nu?” Hav tillid til at svaret vil komme til dig fordi du har sat fokus på det, selv 
hvis du eventuelt har svært ved at se det lige nu. Din underbevidsthed arbejder 
videre med det.  
 

2. ”I dette øjeblik – kan jeg give min oplevelse lov til at være lige som den er?” 
Hvis du har stor modstand på det og svaret er et rungende ”nej” – så kan du 
spørge dig selv: 
 
”Hvordan kan jeg give min oplevelse plads til at være som den er – lige nu?” 
 

3. ”I dette øjeblik – kan jeg give min oplevelse omsorg?” 
Vore følelser forvandles, når vi møder dem og accepterer dem – når de får rum og 



 

 

plads. Hvis du har svært ved at give dine følelser omsorg – så prøv at mærke 
følelsen i din krop, træk lys ind i dit hjerte og send det derfra til det sted i din 
krop hvor følelsen bor.  
 
Du vil kunne mærke at efter noget tid vil følelsen begynde at ”opløses” – dette vil 
sige at den fysiske spænding som ledsager følelsen giver slip. Dette kan tage en 
rum tid, men er det hele værd i form at bedre livskvalitet. Hav derfor 
tålmodighed med dig selv.  
 
Hvis du mærker stor modstand mod dette spørg dig selv: 
”Hvordan kan jeg tage vare på mig selv i det jeg oplever lige nu?” 
 

4. ”Lige nu – hvad har jeg brug for?”  
Dette spørgsmål aktiverer ”din indre visdom”. Hvis du intet mærker – spørg dig 
selv:  
 
”Hvad er vejen igennem det her?” Det er det spørgsmål du skal stille dig selv 
når intet andet virker.  

 

Få modet til at følge dit hjerte 

Hvis du dagligt forbinder dig i stilhed med dit hjerte igennem hjertemeditationen eller 

igennem bevægelse til noget musik, som taler til dit hjerte – vil du gradvist få bedre 

kontakt til din intuition. Du vil blive ærligere overfor dig selv og nemmere kunne skelne 

mellem hvad dit hjerte vil og hvad dit hoved (din gamle programmering) vil have dig til 

at gøre.  

For at få modet til at handle mere på det, som hjertet intuitivt sanser at vil være godt 

for dig eller situationen, skal du lære at håndtere dine negative tanker om alt det du 

”bør” og ”skal” og at rumme de til tider heftige tunge følelser, som ledsagerne 

tankerne.  

De gange hvor følelserne synes at være ulidelige at rumme, er det vigtigt, at du har en 

eller flere personer, som du har tillid til og som kan være der for dig. Mennesker som ser 

dig som du er og kan rumme at være vidner til din proces og spejler dig positivt.  

Hvilke personer har du i din vennekreds, familie eller netværk, som du stoler på og kan 

søge støtte hos – når vinden blæser?  

 

 

 

 



 

 

 


