
At få hjerne og styresystem
til at give lidt mere mening!

Hvis dit liv var en film, ville dit rationelle system tro at det havde 
hovedrollen, 

i virkeligheden spiller det en begrænset birolle!

Daniel Kahnemann





Hjernens basisopgave:
At træffe de bedste beslutninger!



- Overblik – overblik – overblik

- Indlæring!

- Hukommelse!

- At se muligheder – fremfor 
begrænsninger!

- At finde vej

- Stresshormonernes termostat!

- Omvendt effektiv!

- Fungerer dårligt under pres !

En vigtig kerne – søhesten!
Vejen til udvikling!





If you are not where you are – you are not anywhere!!
Adgangsbilletten til  eksisterende værktøjskasse eller viden!

Start med at opdage den indre kamp!!



• At ta` et knæ!

• Hellere kylling end grillkylling!

• Forlæng responstiden!

• Støtte – opbakning!

• Gå 2 skridt tilbage, skab rum!

• 2 min. Pause – dyb indånding!

Under pres!
At finde roen i en urolig situation!



• Hjernepauser! – pausens magt!

• Humor, smil,  kage og nærvær!

• Gå 4 km og se hvad der sker!

• Gør noget unyttigt!

• Drik et glas rødvin med fødderne 
oppe!

At passe på søhesten!
Søhesten har de rette forbindelser!



• Træk tempoet ud af kampen!

• Slå koldt vand i …

• Faglighed, konstruktiv, afklaret!

• Tålmodig, venlig, næstekærlig!

• Citaterne fra Facebook

At give situationen det den mangler!!



• Følelsernes intelligens!

• At passe på søhesten!

• Helten har begrænsninger!

• Et knæ!

Hvad tager du med – og hvordan kan det bruges!
5 minutter med sidemanden!



• Når stresshormonerne stiger, så 
bliver der skruet op for kroppen 
og ned for det tænkende system!

• At give situationen hvad der er 
behov for!! (Mark Pederson)

Husk hjernen, så du ikke taber hovedet!
At forstå dit ”overlevelsesapparat”



Rosenthal-effekten!
At have positive forventninger og lave stemning!

At spille hinanden gode – og hjernen sætter mig godt op 



Regulering i en travl hverdag!
Regulering over tid giver stabilitet (selvregulering)!


