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LEKTION 1

“ET VÆRDIGT IDEAL” – 
Sæt og opnå værdige mål



© 2021, Bob Proctor and Sandra Gallagher

L ekt ion 1DE LTAG E RGU I DE

2

LEKTION 1
ET VÆRDIGT IDEAL

Sæt og opnå værdige mål

”De, som tager en straks og definitiv beslutning, ved,  
hvad de vil have og får det som regel. Ledere i alle afskygninger beslutter  

sig hurtigt og bestemt. Det er den største årsag til,  
at de er ledere. Verden har for vane at gøre plads til personer,  

som igennem deres ord og handlinger viser,  
at de ved, hvor de er på vej hen.”

NAPOLEON HILL

OVERBLIK

Tillad dig selv at frigøre dit sind for alle dine bekymringer i alle aspekter af dit liv de næste 
få minutter. Lad din fantasi feje benene væk under dig og tage dig med til et sted, hvor 

drømme og ønsker får frit løb.

Forestil dig, at du har uanede ressourcer, og du kan få lige, hvad du vil have. Hvilket mål vil du 
bevæge dig imod? Hvad ønsker du dig virkelig? Husk, at du ikke skal tænke på, hvordan du vil 
opnå det, eller om det i det hele taget nogensinde vil ske. Det eneste mål med denne øvelse 
er at definere tydeligt, hvad det er, du ønsker dig. De fleste mennesker er ofte så hæmmet af 
begrænsninger, at de aldrig tillader sig selv at åbne op ind til dette sted i deres sind.

Tænk dig til resultater er baseret på 60 års grundig research og praktisk erfaring. Følger du 
dette forløb, kan du få alt, hvad du ønsker dig. Der findes kun én forudsætning – du skal 
virkelig ville det.

Mens du gennemgår denne del af Tænk dig til resultater, vil du blive bevidst om, at det at 
beslutte, hvad du ønsker, og det at opnå det, du ønsker, er to forskellige ting. Når du starter 
din proces og beslutter, hvad du ønsker, er det helt irrelevant, hvordan du kommer derhen. 
Vær dog forvisset om, at den rigtige vej til at opnå dine mål vil blive grundigt forklaret. Ideerne 
i denne specifikke lektion kan med fordel bruges til at udvikle en virksomhed, effektivisere et 
team eller til individuel personlig eller professionel udvikling, uanset alder og køn.

OVERBEVISNING
Før du tager det første skridt mod at sætte dit mål, skal du klarlægge din eller din gruppes 
overbevisninger. Tilsyneladende har én eller anden højere instans nemlig indsat vagter til 
at modstå al fremgang i en persons liv, som strækker sig ud over grænserne for denne 
selvsamme persons overbevisning. Vagterne tager imod ordrer direkte fra din overbevisning, 
som desuden styres af universets naturlove. Ingen udvikling kan overgå de overbevisninger, 
der er tilstede. Forsøger en person at opnå noget, der ligger uden for dennes egen 
overbevisning, vil sindet hurtigt og automatisk finde årsager til, at dette ikke kan lade sig 
gøre. Hvis en person eller gruppe derimod tror på, at et mål kan nås, vil sindet automatisk 
begynde at danne ideer, der baner vej til resultater. Den hemmelige ingrediens i udvikling er 
med andre ord Overbevisning. Derfor bliver vi nødt til at spørge og forlange svar på følgende 
spørgsmål:



3© 2021, Bob Proctor and Sandra Gallagher

L ekt ion 1DE LTAG E RGU I DE

1.  Har jeg et godt og fornuftigt grundlag for mine overbevisninger? 

2.  Hvor stammer mine overbevisninger fra?

3.  Ville det forbedre mit liv, hvis jeg ændrede mine overbevisninger?

4.  Hvordan ændrer jeg mine overbevisninger?

I takt med at du forsøger at besvare disse spørgsmål, vil mange af dine gamle overbevisninger 
krakelere.
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“Dan klare og bestemte ideer om dine overbevisninger, hvorfor du gør, som du gør, og hvorfor 
du tænker, som du tænker. Det er ligesom mental hovedrengøring. Ved at tænke klart, ryddes 

sindet, tunes evnerne og skærpes sanserne, således at der dannes et stærkere og bedre 
grundlag for et rigere liv. Tydelig og præcis tænkning er en sand nødvendighed. Det er faktisk 

et sikkert værktøj til udvikling på både et materielt og et spirituelt plan. Der bør dog skelnes 
mellem overfladetænkning og ægte tænkning, som er tæt knyttet til at kunne forstå ægte 

Sandhed. Det sidstnævnte er en dyb tankeproces, som fremkalder skjulte kræfter,  
skærper sanserne og leder til en dybere forståelse.

Mens sidstnævnte styrer menneskers liv, er førstnævnte en flygtig mental aktivitet.  
Denne overfladiske tanke, som vi skænker vores små almene hverdagsopgaver, er ikke den 

slags tanke, som former vores karakter, udvikler vores sind og forandrer vores tro og skæbne. 
Det er derimod den positive, dybe og gennemgribende tanke, som kommer fra dybsindig og 

stærk overbevisning, udsprunget af en højere sansning og klar erkendelse af Sandheden.  
Den overfladiske tanke er ikke en rigtig tanke. En persons indre overbevisning, som styrer  

ens mål, ønsker og bevæggrund, udgør individets ægte tanke og bestemmer helt og  
holdent kursen på personens liv og skæbne.”

RAYMOND HOLLIWELL

Vi baserer vores overbevisning på vores evaluering af en given situation. Reevaluerer 
vi situationen, vil vi ofte opdage, at vores overbevisning ændrer sig. Undersøg din egen 
overbevisning, hvad angår det, du tror, du kan opnå i dit personlige såvel som professionelle liv. 

HOVEDPUNKTER
• Et mål er noget, du går efter, som du aldrig er gået efter før.

• Et mål hjælper dig med din udvikling. Målet tvinger dig til at finde frem til noget inde i dig 
selv, du ikke vidste, du besad.

• Hvis du er bevidst om, hvordan du vil nå dit mål, kan målet ikke gøre det for dig, som det er 
skabt til.

• Hvis du virkelig vil opnå noget, kræver det, at du inspireres af noget, som du virkelig ønsker 
dig. Det skal komme helt indefra.

• Type A-mål er dem, du allerede ved, hvordan du skal nå. Type B-mål er de mål, du tror, 
du kan nå. Type C-mål er det, du virkelig ønsker dig. Type C-målene udspringer af dine 
drømme og udvikles ved hjælp af din fantasi.
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Denne person har udeladt den kreative proces, som fører til visse udviklingsmuligheder. Der 
springes frem og tilbage mellem, hvad personen ved, han/hun kan, og hvad personen tror, 
han/hun kan.

Denne person er bevidst om, at der ingen inspiration er at hente i ”B”, og at der ingen  
udvikling er i ”A”. Personen har derfor helt udeladt ”A” og ”B” og er gået direkte til ”C” samt fase 
3 (se næste side) og har dermed involveret sig i den kreative proces.

“C”

“B”

“A”

Fantasi

Plan

Ved 

Hvad jeg ønsker mig

Hvad jeg tror, 

jeg kan

Nuværende resultater

1

“C”

“B”

“A”

2

Fantasi

Plan

Ved 

Hvad jeg ønsker mig

Hvad jeg tror, 

jeg kan

Nuværende resultater
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• Du skal opbygge en fantasi. Du tager fantasien og gør den til en teori.

• Du skal tro på, at du har viljen og evnen til at gøre, hvad der skal til for at gøre din teori om 
dine ønsker til et mål.

• Lad ikke udefrakommende betingelser og omstændigheder diktere, hvordan du lever dit 
liv.

• Lad intet, der foregår uden for dig, stoppe dig.

• Efterhånden som du bliver følelsesmæssigt involveret i dit mål, vil realiseringen af denne 
følelsesmæssige involvering ændre din adfærd. Når din adfærd forandres, forandres 
ligeledes dine resultater, og din teori bliver til et faktum.

• Personer uden et mål er personer, der er faret vild uden et kompas. Du bliver nødt til at 
vågne hver morgen i begejstring og tænke: ”Jeg er på vej mod mit mål!”

3

TEORI 
(MÅL)

FAKTUMFANTASI

Er jeg villig?

Har jeg evnen? DEN
KREATIVE

PROCES
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ET VÆRDIGT IDEAL – INDIVIDUELT ARBEJDSARK

Forestil dig, at du skal gøre dig klar til en begivenhed, hvor du skal møde en masse nye og 
vigtige mennesker til middag og dans. Du vil gerne gøre et godt indtryk på disse mennesker, 

og det er selvsagt, at du ikke vil deltage i begivenheden uden først at have forberedt dig 
mentalt og grundigt overveje din fysiske fremtoning. Den grundige forberedelse er vigtig. 
Samme koncept gør sig gældende i forhold til de øvelser, du præsenteres for i løbet af hver 
lektion. Nogle øvelser virker måske trivielle, men de er stadig vigtige, da de er fundamentet for 
den videre udvikling, og hvis du først har taget dig tid til at gennemføre Tænk dig til resultater-
forløbet, er det vigtigt, at du giver det alt, du har, og fokuserer på enhver detalje.

1. Hvis du stødte ind i nogen på gaden, og de spurgte dig: ”Hvad er dit mål?” – Hvad ville du så 
svare? Har du mål? Har du skrevet dem ned?

2. Type C-mål er dine ønsker, det du virkelig gerne vil opnå. Hvad vil du virkelig gerne opnå? 
Hvad er det, du rigtig godt kunne tænke dig at være, gøre eller have, selvom du måske 
føler, at det af den ene eller anden årsag er uden for rækkevidde på nuværende tidspunkt?

Slap helt af og lad din fantasi løbe løbsk. Drøm bare. Skriv derefter en ønskeseddel med 
dine personlige og professionelle ønsker.

Mens du drømmer, må du ikke bruge den mindste energi på at overveje, hvordan det 
skal lykkes for dig at nå dit mål. Du må ikke bekymre dig om, hvor pengene, tiden og den 
hjælp, du måske får brug for, skal komme fra. Hvis du forsøger at tænke ”hvordan”, vil det 
begrænse eller i værste fald ødelægge drømmen. Tænk kun på, HVAD du ønsker dig.
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PERSONLIGE ØNSKER

”Hvad der ligger foran dig, og hvad der ligger bag dig, er små ting,  
i forhold til hvad der ligger inde i dig...” 

EMERSON
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PROFESSIONELLE ØNSKER

”Denne fantastiske drøm, denne latente dynamiske ting, som er usynlig for alle i verdenen 
undtagen den person, som besidder den, er ansvarlig for ethvert menneskeligt fremskridt.”

EARL NIGHTINGALE
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3. Vælg ét ønske, som du ønsker dig mere end noget andet fra hver af de to lister. Det er 
altafgørende, at du vælger noget helt særligt. Noget, som du personligt føler dig draget 
af, og som er vigtigt for dig. Du skal virkelig ville det – med hele dit hjerte og hele din 
sjæl. Dine ønsker skal desuden være i harmoni med hinanden og må ikke trække dig i to 
forskellige retninger.

PERSONLIGE ØNSKER

PROFESSIONELLE ØNSKER
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4. Det er meget vigtigt, at du bruger al din mentale energi på at tegne et billede af alle 
fordelene ved det, du ønsker dig. Se dine ønsker for dig, som et indre diasshow for dine 
øjne. Skriv om dine ønsker i nutid, som var de til stede i dit liv lige nu. Forestil dig at være i 
besiddelse af, hvad end det måtte være, du ønsker dig.

Jeg er så glad og taknemmelig nu,

hvor mine personlige ønsker er blevet realiseret:

(Beskriv dine ønsker i detaljer og i nutid)
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Jeg er så glad og taknemmelig nu,

hvor mine professionelle ønsker er blevet realiseret

(Beskriv dine ønsker i detaljer og i nutid)
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5. Du har et enormt kreativt potentiale. Alt omkring dig var engang bare en ide, som blev skabt 
i din fantasi. Alle billeder, som har oprindelse i dine indre forestillinger, betegnes som 
fantasier. Flyvemaskiner var engang en fantasi, og ligeledes var bilen og internettet. For 
at udøve din kreative evne (din forestillingsevne), starter du med at skabe en fantasi. Du 
starter mentalt med at lege med fantasien, indtil du begynder at tage den seriøst. Du skifter 
i det øjeblik fra at bruge din fantasi til at ræsonnere (endnu én af dine intellektuelle evner), 
og du begynder dermed at tydeliggøre din ide. Det er lige her, at billedet bliver til teori i din 
bevidsthed.

Før din teori kan blive til et mål, skal du stille dig selv to spørgsmål. Først skal du spørge 
dig selv: ”Har jeg evnen? Er jeg i stand til at gøre det her?” Når vi tager i betragtning, at de 
eneste to referencerammer, vi har, angående menneskets potentiale, er videnskaben og 
teologien, og at begge tydeligt indikerer, at dit potentiale som menneske er uendeligt, må 
svaret til det første spørgsmål entydigt være et rungende ”ja”.

Det andet spørgsmål er noget anderledes. Spørgsmålet lyder: ”Er jeg villig? Er jeg villig til at 
gøre alt, hvad der skal til for, at billedet i mit hoved bliver realiseret i fysisk form i mit liv?” 
Når du svarer ”ja” til dette spørgsmål, bliver din teori med det samme til et mål, og når dette 
mål overlades til den universelle underbevidsthed, sætter universets love ind. Universets 
første lov om evig omdannelse af energi tager over, og dit mål begynder at tage fysisk form 
med og igennem dig. Det vil få din adfærd til at ændre sig og vil samtidig tiltrække alt, hvad 
du behøver for at dit indre billede bliver realiseret. Inden længe vil din teori blive til faktum. 
Alt, der nogensinde er blevet udrettet, er blevet til igennem disse tre faser: Fantasi, teori og 
faktum.

Skriv nu dine personlige og professionelle mål på dit målkort (du bør kunne formulere dine 
mål præcist i én sætning). Kig på dit målkort hver morgen, så ofte som muligt i løbet af dagen 
og igen hver aften.

TEORI 
(MÅL)

FAKTUMFANTASI

Er jeg villig?

Har jeg Evnen?
DEN

KREATIVE
PROCES
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6. Hvordan har du det nu, hvor du har fastsat dine personlige og professionelle mål?

7. Skriv på linjerne nedenfor 6 skridt du kan tage allerede nu for at komme tættere på dine 
personlige og professionelle mål.

i. 

ii. 

iii.

iv.

v.

vi.

Skriv de 6 skridt i den rækkefølge, du vil tage dem.

MIT MÅL
Den 20

Jeg er så glad og taknemmelig nu 
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Læg dit målkort i din pung, taske eller lomme. Mind dig selv om det flere gange dagligt. Ved at 
du tænker på de mål, du har fastsat, hver morgen, flere gange i løbet af dagen og hver aften, vil 
du begynde at bevæge dig imod det – og bevæge det imod dig. Du skal kunne se dig selv med 
dit opnåede mål for dit indre øje. Du skal virkelig ville det. Husk, at det billede, du ser for dig, 
næsten altid med tiden vil blive realiseret i fysisk form eller i faktiske forhold.

ET VÆRDIGT IDEAL – GRUPPEARBEJDSARK
1. Drøm om et mål for gruppen. Hvad ønsker gruppen sig, og hvad vil gruppen virkelig 

gerne opnå? Hvad er det, I rigtig gerne vil være, gøre eller have, selvom det virker til at 
være uden for gruppens rækkevidde på nuværende tidspunkt? Slap helt af og lad jeres 
fantasi løbe løbsk. Drøm bare. Skriv derefter en ønskeseddel med jeres personlige og 
professionelle ønsker.

GRUPPEØNSKER

 1. 2.

 3. 4.

 5. 6.

 7. 8.

 9. 10.

 11. 12.

2. Hvor motiveret er gruppen til at opnå målet? Kommer motivationen af, hvad man ”bør” gøre, 
eller kommer det indefra?
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3. Er målene nogle, som gruppen føler, den er villig og i stand til at kunne opnå?

4. Vælg ét af målene fra listen, som er gruppens fællesmål, og sørg for, at hver af gruppens 
medlemmers personlige og professionelle mål er i harmoni med gruppens mål.

GRUPPEMÅL

5. Skriv gruppens mål ned på et målkort eller på en plakat, og placer kortet eller plakaten et 
sted, hvor hele gruppen kan kigge på målet ofte.

6. Forestil jer, som gruppe, hvordan det ville være, hvis dette mål allerede var opnået. Færdiggør 
følgende sætning:

Vi er så glade og taknemmelige nu,

hvor vores gruppeønsker er blevet realiseret:

(Beskriv jeres ønsker i detaljer og i nutid)
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7. Aftal et dagligt tidspunkt, hvor gruppen sammen kan forestille sig målet bliver realiseret. 
Hver enkelt person i gruppen skal se målet for sig.

8. Skriv hvilke handlinger, hver person i gruppen kan tage denne uge, for at gruppen kommer 
nærmere sit mål..

i. 

ii. 

iii.

iv.

v.

vi.

Skriv handlingerne i den rækkefølge, I vil tage dem.
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KREATIV TANKEØVELSE TIL BEDRE RESULTATER

Find et roligt sted, hvor du kan være alene og slappe helt af. Bliv følelsesmæssigt involveret i 
ideen om at være fuldstændig afslappet. Lad din krop blive let og lad tankerne flyve frit. Når 

du har en følelse af klarhed og frihed, skal du lade et billede af, at du allerede har nået dit mål, 
tegne sig for dit indre øje, og være bevidst om, hvordan det får dig til at føle. Føl stolthed i, at 
det, du besluttede dig for at opnå, er lykkedes for dig. Når det billede, du har tegnet for dit indre 
øje, bliver helt tydeligt, skal du skrive en detaljeret beskrivelse af det. Denne øvelse kan udføres 
af enkelte individer, i grupper eller i forretningsøjemed.

UGENTLIGE ØVELSER
• Hver uge efterhånden som du gennemgår Tænk dig til resultater-forløbet, skal du revidere 

den lektion, du er i gang med, og dennes hovedpunkter så ofte som du kan. Når du 
reviderer kraftfuld information, opdager du ikke nye oplysninger, som ikke var der før, men 
du ser noget i dig selv, som ikke var der før. Du er en anden person, som arbejder ud fra et 
andet niveau af bevidsthed.

• Færdiggør arbejdsarkene.

• Byg fortsat videre på dit indre billede af dine personlige og professionelle mål samt dit 
gruppemål. Vær så præcis som mulig i din beskrivelse. Find billedet frem for dit indre øje på 
daglig basis og brug tid på at visualisere det.

Genkald billederne som det første, når du vågner om morgenen, og som det sidste, du gør, 
inden du falder i søvn.
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D  er findes et enkelt mentalt skridt, du kan 
tage, som på et splitsekund vil løse enorme 

problemer for dig. Det har potentialet til at 
forbedre næsten hvilken som helst personlig 
eller professionel situation, du nogensinde 
måtte befinde dig i... og det kunne bogstaveligt 
talt give dig det nødvendige skub hen imod 
helt ufattelig succes. Denne nærmest magiske 
mentale handling har et navn... Den hedder: 
AT TRÆFFE BESLUTNINGER.

Beslutninger, eller mangel på samme, har i 
mange tilfælde været altafgørende i forhold 
til om en karriere endte som knald eller fald. 
De mennesker, som er ekstra dygtige til at 
tage beslutninger uden at lade sig influere 
af andres meninger, er typisk de samme, der 
sidder med en årlig indkomst i millionklassen. 
Det er dog ikke kun din indkomst, som påvirkes 
af dine beslutninger – hele dit liv domineres af 
denne kraft. Alt fra dit fysiske og 
mentale velvære, din families 
velbefindende til dit sociale liv 
og de relationer, du opbygger, 
afhænger af din evne til at tage 
gode beslutninger.

Med en så enorm stor betydning skulle 
man tro, at noget så vigtigt som det at tage 
beslutninger, var på skoleskemaet i enhver 
skole eller uddannelsesinstitution – men det 
er det ikke. Og for at det ikke skulle være nok, 
har beslutningstagning indtil for nyligt heller 
ikke været en del af de fleste erhvervsrettede 
uddannelsesforløb eller læringssystemer.

Så hvordan skal man kunne udvikle denne 
mentale evne? Det er meget simpelt – du 
bliver nødt til at gøre det selv. Og det er vigtigt 
at være klar over, at det ikke er svært at tage 
kloge beslutninger. Har du den rette viden 
og disciplin, kan du blive en yderst effektiv 
beslutningstager.

Du kan praktisk talt eliminere konflikter og 
forvirringer fra dit liv fuldstændigt ved at blive 
god til at tage beslutninger. 

Beslutningstagning bringer orden i dit sind 
og denne orden overføres naturligvis til den 
fysiske verden – til dine resultater.

Personer, som ikke formår at udvikle deres 
evne til at tage beslutninger er fortabte, idet 
ubeslutsomhed sår indre konflikter, som 
uden advarsel kan udvikle sig til mental og 
følelsesmæssig krig. Psykiatere har en term 
for denne indre krig: Ambivalens. Hvis man 
slår ”ambivalens” op i ordbogen, defineres 
det som sameksistensen af to modstridende 
følelser for samme genstand i én og samme 
person.

Man behøver altså ingen Ph.d. i psykiatri for 
at kunne konkludere, at livet bliver noget 
besværet, hvis man på noget som helst 
tidspunkt skulle befinde sig i en ambivalent 
sindstilstand. Enhver person, som tillader 
denne ambivalens, vil blive opgivende og 
rent ud sagt ude af stand til at foretage sig 
noget som helst produktivt. Det er selvsagt, 
at en person i en sådan tilstand ikke lever, 

men i bedste fald blot eksisterer. 
En beslutning eller en række af 
beslutninger ville kunne ændre 
alt.

Én af universets grundlæggende 
love er ”skab eller gå i opløsning”. 
Ubeslutsomhed medfører opløsning. Hvor tit 
har du ikke hørt nogen sige: ”Jeg ved ikke, 
hvad jeg skal gøre”? Hvor tit har du hørt dig 
selv sige: ”Hvad skal jeg gøre?”. Tænk på 
nogle af de ubeslutsomme følelser du, og så 
godt som alle på denne jord, har haft fra tid 
til anden.

Elsk eller giv slip?

Bliv eller gå?

Stop eller bliv ved?

Gør det eller gør det ikke?

Køb det eller køb det ikke?

Sig det eller sig det ikke?

Fortæl det eller fortæl det ikke?

Alle har fra tid til anden haft disse følelser af 
ambivalens, men hvis det ofte sker for dig, 
skal du beslutte dig for her og nu, at det skal 
stoppe.

Årsagen til ambivalens er ubeslutsomhed, 

Ubeslutsomhed  
medfører  
opløsning
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men vi må huske på, at tingene ikke altid er, 
som de ser ud.

Ubeslutsomhed medfører ambivalens, 
men det er dog ikke hovedårsagen. Årtiers 
forskning i adfærden hos personer, der er 
blevet særligt dygtige til at tage beslutninger, 
viser, at de alle har én ting tilfælles: De har en 
meget stærk selvopfattelse og høj selvtillid. 
De kan være ligeså forskellige som nat og 
dag på alle andre områder, men de har helt 
sikkert selvtillid. Lavt selvværd eller mangel 
på selvtillid er den egentlige synder her.

Beslutningstagere er ikke 
bange for at begå fejl. Når 
og hvis de tager en forkert 
beslutning eller falder 
igennem med noget, er de 
i stand til at ryste det af 
sig. De lærer af erfaring og 
lader sig aldrig slå ud af et 
nederlag.

Enhver beslutningstager har enten været 
heldig nok til at være opvokset i et miljø, hvor 
beslutningstagning har været en del af deres 
opvækst, eller også har de selv tillært sig 
evnen senere hen. De er bevidste om, hvad 
alle, der håber på at leve et indholdsrigt liv, 
bør vide: Du kan ikke undgå at skulle tage en 
beslutning.

Dette er den altafgørende grundregel, når 
det kommer til beslutningstagning: BESLUT 
DIG LIGE DÉR, HVOR DU ER, MED LIGE DÉT, 
DU HAR. Og dette er præcis, hvorfor de fleste 
mennesker ikke mestrer netop dette aspekt af 
livet. De tillader, at deres ressourcer dikterer, 
om og hvornår en beslutning kan og vil blive 
taget. Da John Kennedy spurgte den tyske 
raketforsker Werner von Braun, hvad der 
skulle til for at bygge en rumraket, som kunne 
transportere en mand sikkert til månen og 
tilbage igen, var svaret: ”Viljen til at gøre det.” 
Præsident Kennedy spurgte aldrig, om det var 
muligt. Han spurgte aldrig, om der var penge 
til det, eller om én af de andre tusinde ting, 
der på daværende tidspunkt havde været 
velbegrundet, at spørge om.

Præsident Kennedy tog en beslutning. Han 

besluttede at sende en mand sikkert til månen 
og tilbage igen inden årtiets udgang. Det, 
at det aldrig var blevet gjort før på noget 
tidspunkt i menneskets hundredetusindårige 
lange tid på jorden, var ingen hindring. Han 
BESLUTTEDE sig lige dér, hvor han var, med 
hvad han havde. Målet var nået i hans sind i 
det øjeblik, han tog beslutningen. Det var kun 
et spørgsmål om tid, styret af naturloven, før 
målet blev realiseret i fysisk form for øjnene af 
hele verdenen.

Når du først har taget en beslutning, vil du 
finde de personer, ressourcer og ideer, du 

skal bruge – hver gang.

Hvis det er det eneste, du 
tager med dig fra budskabet 
om beslutningstagning, så 
sørg for, at du slår det fast i 
dit sind med syvtommersøm. 
Det kommer til at ændre dit 
liv.

Det eneste, der betyder noget, er hvorvidt du 
har viljen eller ej. Hvad end du måtte mangle 
for at opnå dit mål, vil du tiltrække.

Der vil helt sikkert være mange mennesker, 
som vil sige, at det er helt absurd – at du da 
ikke bare kan beslutte dig for at gøre noget, 
hvis du ikke har de fornødne ressourcer. Det er 
helt fint, hvis det er sådan, de vælger at tænke. 
Vi synes, det er en meget begrænsende måde 
at tænke på. Det er faktisk formentlig slet ikke 
tænkning. Det er sandsynligvis i stedet et 
udtryk for en holdning, der er nedarvet fra et 
andet og ældre familiemedlem, som heller 
ikke tænker.

Tænkning er meget vigtigt. Beslutningstagere 
er store tænkere. Overvejer du nogensinde, 
hvordan tænkning påvirker adskillige aspekter 
af dit liv? Det burde være en væsentlig 
overvejelse for alle, men for mange er det det 
ikke. Kun en lille begrænset skare forsøger at 
kontrollere eller styre deres tanker.

Enhver, som har forsket i store tænkere, 
store beslutningstagere og folk, som har ydet 
store præstationer, vil vide, at disse individer 
sjældent var enige om noget, når det kom til 

Når du først har  
taget en beslutning,  

vil du finde de personer,  
ressourcer og ideer,  

du skal bruge –  
hver gang.
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deres menneskesyn. Men én ting havde de til 
fælles. På ét punkt var de fuldstændigt enige, 
og det var: ”Vi bliver, hvad vi tænker”.
Hvad tænker du på? Vi må alle indse, at vores 
tanker ultimativt styrer enhver beslutning, 
vi tager. Du er summen af dine tanker, og 
ved at tage styringen i netop dette sekund 
kan du garantere dig selv en god dag. Tillad 
ikke, at ulykkelige, negative mennesker eller 
omstændigheder påvirker 
dig.

Omstændigheder er den 
største forhindring på din 
vej, når du skal tage vigtige 
beslutninger i dit liv. Vi lader 
omstændigheder slå os af 
pinden i situationer, hvor vi 
egentlig burde have givet alt, hvad vi havde. 
Flere drømme knuses og mål opgives på 
grund af omstændigheder end noget andet.

Hvor tit har du ikke taget dig selv i at sige: 
”Jeg ville gerne gøre eller have det her, men 
jeg kan ikke fordi...”? Hvad end der følger 
”fordi” er omstændigheder. Omstændigheder 
kan forårsage, at dit liv tager en omvej, men 
de burde aldrig kunne forhindre dig i at tage 
vigtige beslutninger.

Napoleon sagde: ”Omstændigheder – jeg 
skaber dem.”

Næste gang du hører nogen sige, at de gerne 
vil på ferie i Paris eller købe en bestemt bil, 
men ikke kan, fordi de ikke har pengene til 
det, så forklar dem, at de ikke behøver at have 
pengene, før de har taget den beslutning at 
tage til Paris eller købe en bil. Når beslutningen 
først er taget, vil de finde en måde at finansiere 
den på. Det gør de altid.

Mange vildledte individer prøver noget af 
én eller to gange, og sidder den ikke lige i 
skabet med det samme, føler de, at de er en 
fiasko. Nederlag gør ikke nogen til en fiasko, 
men det gør opgivelse til gengæld. At give 
op er en beslutning. Så hvis ovenstående er 
dit ræsonnement, burde du ikke sige, at du 
beslutter at give op, men at du beslutter at 
være en fiasko.

Hver dag i USA hører man om baseballspillere, 
der indgår millionkontrakter. Husk dig selv 
på, at når selvsamme baseballspiller går på 
banen, rammer han forbi bolden flere gange, 
end han rammer den.

Alle husker Babe Ruth for hans 714 home 
runs, men det nævnes sjældent, at han ramte 
forbi 1330 gange.

Charles F. Kettering sagde: 
”Hvis du som opfinder dumper 
999 gange, men rammer plet 
1 gang, så er du inde”.

Dette gælder for omtrent alle 
aktiviteter, du kan komme på. 
For omverdenen blegner dine 

fiaskoer hurtigt i lyset af dine succeser. Tag 
dig ikke af dine nederlag, de gør dig kun 
stærkere og forbereder dig til din næste store 
sejr. Sejr er en beslutning.

For mange år siden blev Helen Keller spurgt, 
om der fandtes noget værre end at være 
blind. Hun svarede straks, at der fandtes noget 
meget værre. ”Den mest ynkelige person i 
verden, er en person, som kan se, men som 
mangler vision.” Og hun havde jo ret.

Som 91-årig blev J. C. Penny spurgt, hvordan 
det gik med synet. Han svarede, at selvom 
synet svigtede, havde han aldrig set mere 
klart. Intet mindre end fantastisk!

Personer, som ikke kan se et bedre liv for sig 
i fremtiden, lukker automatisk sig selv inde 
i et fængsel. De begrænser sig selv til et liv 
uden håb. Dette sker ofte, når en person flere 
gange for alvor har prøvet at sejre, men i 
stedet er mislykkedes igen og igen. Gentagne 
nederlag kan skade et menneskes selvværd 
og få det til at tabe sit eget potentiale af syne. 
Det beslutter derfor i stedet at give op og 
overgive sig selv til sin skæbne.

Tag dit første skridt mod en gunstig fremtid. 
Tegn et mentalt billede af præcis, hvordan, du 
gerne vil leve. Tag en beslutning om at holde 
fast i din vision, og du vil opleve, at positive 
muligheder for forbedring, vil begynde at 
åbenbare sig for dig.
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Mange har en smuk vision for, hvordan de 
gerne vil leve, men fordi de ikke kan se, 
hvordan de skal få det til at ske, lader de 
visionen slippe væk. Men hvis de vidste, 
hvordan de ville få eller gøre det, var der ikke 
længere tale om en vision, men derimod en 
plan. En plan er ikke inspirerende, men det er 
en vision i høj grad. Når du har fået visionen, 
skal du fryse den fast ved at beslutte, at du 
vil gå efter den. Du skal ikke bekymre dig det 
fjerneste om, hvordan du vil nå dertil, og hvor 
du skal få ressourcerne fra. Fyld din vision op 
med entusiasme – det er især vigtigt. Tillad 
ikke dig selv at bekymre dig om, hvordan det 
skal ske.

Forudgående beslutningstagning
Det er helt normalt, at vi bestiller billetter på 
forhånd, når vi skal ud at flyve. Vi foretager 
reservationerne i forvejen for at undgå, at 
der opstår forvirring eller problemer den dag, 
vi rent faktisk skal ud at rejse. Af samme 
årsag gør vi det samme, når vi skal leje en bil. 
Tænk på alle de problemer, 
du kan undgå, ved at tage 
vigtige beslutninger på 
forhånd. Et godt eksempel 
er personer, som forsøger 
at gå ned i vægt. De har 
taget deres beslutninger 
på forhånd. Hvis de bliver budt et stykke 
chokoladekage, behøver de ikke at sige ”Åh, 
det ser godt nok lækkert ud. Skal jeg mon 
spise det?” Beslutningen er allerede taget, og 
når den krydres med god disciplin, fører den 
til de ønskede resultater.

Undgå at deltage i diskussioner om, hvorfor 
ét eller andet ikke kan lade sig gøre. Det 
eneste, du får ud af at deltage i og bruge 
energi på den slags diskussioner, er noget, 
du ikke ønsker. Det er ubegribeligt så mange 
intelligente mennesker, der vil insistere på 
at trække disse negative tanker ned over 
hovedet på dig. Denne type mennesker vil 
fortælle dig, at de virkelig gerne vil opnå 
et bestemt mål og i samme åndedrag sige, 
hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Tænk sig, 
hvor meget mere de ville nyde livet, hvis de 
besluttede sig for ikke længere at deltage i 
den slags negativ energi.

Den humanistiske psykolog Dr. Abraham 
Maslow, som viede sit liv til at forske i 
selvrealiserede mennesker, slog meget 
tydeligt fast, at vi bør følge vores indre 
kompas og ikke lade andres meninger eller 
udefrakommende omstændigheder slå os 
ud af kurs. Maslows forskning har vist, at 
beslutningstagere har et par ting til fælles. 
Først og fremmest bedrev de et virke, som 
de synes var vigtigt og umagen værd. De 
fandt glæde i deres arbejde, og der var kun 
en tynd linje mellem arbejde og fornøjelse. 
Maslow sagde, at hvis du vil realisere dig 
selv, skal du have et arbejde, som du ikke 
blot finder vigtigt, men som du også nyder og 
er god til. Han påpegede, at disse overlegne 
præstationsmennesker havde stærke værdier 
– personlige kvaliteter – som de anså for 
vigtige og umagen værd. Deres værdier 
var ikke påduttet dem af samfundet, deres 
forældre eller andre i deres liv. De tog deres 
egne beslutninger. De valgte og udviklede 
selv deres værdier.

Dit liv er værdifuldt og meget 
kort. Du har potentialet til at 
gøre lige, hvad du vil, og 
gøre det godt. Men du bliver 
nødt til at tage beslutninger, 
og når tiden kommer til det, 

skal du BESLUTTE DIG, LIGE HVOR DU ER 
MED HVAD, DU HAR.

Til slut efterlader vi dig med ordene af to store 
beslutningstagere, William James og Thomas 
Edison. William James mente, at sammenlignet 
med, hvad vi burde, gør vi kun brug af en 
meget lille del af vores såvel fysiske som 
mentale ressourcer. Sagt på en anden måde 
lever mennesket langt inden for grænserne 
for dets eget potentiale. Mennesket besidder 
kræfter af mange forskellige størrelser, men 
formår ofte ikke at bruge dem.

Thomas Edison sagde flere år senere: ”Hvis vi 
alle gjorde det, vi var i stand til, ville vi ærligt 
talt forbløffe os selv”.

Ved blot at tage en simpel beslutning, 
får du adgang til nogle af fortidens mest 
betydningsfulde tænkere. Du kan bogstaveligt 
talt lære at opfylde dine vildeste fantasier.
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Brug disse værdifulde informationer til at 
indse den styrke, der ligger latent i dig. Du 
har uendelige mængder af potentiale og 

evne, som bare venter på at blive udviklet. 
Start allerede i dag – der findes intet bedre 
tidspunkt end lige nu. Vær alt det, du kan være.
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”Beslut dig for, hvad du vil. Beslut, hvad du er villig til at opgive for at opnå det.  
Sæt dig fast på det. Fortsæt arbejdet.”

H.L. HUNT

”Gå så langt, som øjet rækker. Når du når dertil, ser du, at du kan gå endnu længere.”

THOMAS CARLYLE


