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Forord
Er der noget, vi kan være sikre på, så er det absolut - INGENTING. Forandring er natu-
rens orden, og det er vores naturlige tilstand at leve vores liv i et konstant flux, hvor 
intet kan gentages. Kierkegaard sagde, at vi lever forlæns og forstår det baglæns...og 
det har han så ganske ret i - med andre ord så handler det altså om at samle læring 
op - hvert sekund - hver dag - ALTID. Når vi bliver rigtig gode til det, kan vi dagligt 
holde afskedsreception for de udtjente adfærdsmønstre, overbevisninger og vaner og 
på den måde sørge for, at der altid er plads til det nye, det uforudsete - og det radikalt 
innovative.

Mennesket er det mest forandringsparate væsen, der nogensinde har eksisteret på jor-
den. Vores intelligenser og hele vores biologiske potentiale er indrettet på og konstru-
eret til forandring. Det er altså en ny foreteelse, at vi mennesker er begyndt at holde 
fast ved fortidens handlemønstre, og jeg tænker, at én af årsagerne kan være, at vi har 
udviklet den tryghedssøgende del, hvor man altid forsøger at undgå risici, mere end 
den forandringsparate del, hvor multiverset er en naturlighed. Tænk om vi i folkeskolen 
på skoleskemaet havde bare nogle få timer om ugen, som hed forandringstræning...
hvordan ville verden så se ud. I den optik vi arbejder med inden for evolutionspsykolo-
gien har vi 4 primære intelligenser - IQ = problemløsende intelligens - EQ = emotionel 
intelligens - SQ = synteseskabende intelligens og FQ = forandringsintelligens. Alle 4 er 
naturligvis vigtige, men når alt kommer til alt, så er det FQ der sikrer os vores overle-
velse, både som individ, som team og som flok.

Fordoblingstallet stiger konstant, og i visse jobs, som f.eks. søgemaskineoptimering, er 
vi nu nede på 2,5 måned. Det betyder med andre ord, at man på 2,5 måned fordobler 
den mængde af viden, der eksisterer på området. Så hvis man arbejder i sådan et felt, 
skal man allokere minimum 20% af ens daglige arbejdstid på at videreuddanne sig, 
kompetenceudvikle og eksperimentere. Gør man ikke det, vil man i løbet af 2,5 måned 
have udspillet sin funktion.

Det er naturligvis ikke mange jobs, hvor fordoblingstallet er helt så lavt, men vi kender 
alle følelsen af den stigende informationsmængde og de langt mere komplekse proble-
matikker, vi i dag havner i. Derfor bliver vi funktionelle analfabeter på alt andet, end det, 
vi lige selv sidder og arbejder med...og derfor er det vigtigere end nogensinde for os at 
kunne samarbejde og lade os “kvalificeret forstyrre” af nogen som er væsensforskellige 
fra os selv.

Det er vigtigt at fastslå, at du ikke behøver at være enig med alle i alt, du møder i dit 
virke...faktisk kan man sige, at dem, der ligner dig mindst fagligt, er dem, der kan lære 
dig mest. Susanne Brøgger siger det mere poetisk:

“I sammenfaldet mellem to forståelser opstår intet liv”

Lad derfor ikke uenighed på et enkelt område blokere for din tilgang til andre områder. 
Hold dig bevidst åben.

FORBEREDT PÅ 
FORANDRING
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Mange tror stadig, at børn indlærer hurtigere og bedre end voksne. Men i WISDOM IN 
ACTION mener vi, at alle kan bevare den evne eller genoptræne den, hvis vi tillader os 
selv at fejle. Vores angst for at fejle hæmmer indlæringsprocessen. Det lille barn, der 
lærer at cykle, tager også fejl og vælter. Men modsat voksne rejser barnet sig, børster 
støvet af sig og prøver igen. Barnet oplever ikke en devaluering af sin værdi, fordi det 
tager fejl. Det gør langt de fleste voksne.

Der er altså kun én måde, hvorpå du kan lære de nye teknikker: Ved at afprøve dem 
i din egen virkelighed. Du vil givetvis komme til at tage fejl ind imellem. Men husk, at 
det er en del af processen. Dine omgivelser vil givet også reagere på de ændringer, de 
oplever. Det er et sundt tegn, der skal opfattes som en positiv rotation, selv om det kan 
være negative udladninger, der kommer. Forstå, at omgivelserne bliver usikre på dig, 
når du ikke gør, som du plejer.

I bogen “Sådan håndterer du besværlige personer” gennemarbejder jeg de adfærdsmøn-
stre, der går i gang, når du ændrer adfærd. Men typisk vil kommentaren være: “Nå, du 
har nok lige været på kursus. Er det nu smart? Kan du ikke bare være, som du plejer?”. 
Lige i situationen kan det være fristende at søge tilbage. Men så sker der ingenting. Lær 
at forstå, at når du som menneske ændrer adfærd, så opfordrer du til grænsesøgende 
adfærd hos dine omgivelser.

Husk Einsteins kloge ord: “Gør man den samme handling gentagne gange, med en 
forventning om at få et nyt resultat, så er man sindssyg” - så hvad gør du anderledes 
imorgen...jeg håber en hel masse... AL MAGT TIL DE UARTIGE!

God fornøjelse!

Sebastian Nybo

Master of Talent, Adm. Direktør,  
Forfatter & Erhvervspsykologisk Rådgiver

FORBEREDT PÅ 
FORANDRING
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Forandringsdynamik
Figur

Muligheder

Problemer

Fortid Fremtid

”Fortiden er kun interessant som fundament for en bedre Fremtid”         

Sebastian Nybo
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Elementerne i forandringsprocessen 

En ændring, forstyrrelse eller ide

  Tid

   Tillid, respekt og omsorg

Hvordan oplever du din egen virkelighed i forhold til de tre elementer?
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Flowdiagram
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Kilde: Csikszentmihalyi 1990
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Analyse af flow
Er dine betingelser for flow optimale?

Vurdér nedenstående på en skala fra 1-5
(1 = ‘meget uenig’ og 5 = ‘meget enig’)

Scoreomregner:

0-35 Du er meget langt fra en flowtilstand
26-48 Du oplever af og til flow
48-58 Du er i flow!
58-65 Du er virkelig i flow. Imponerende!

Kilde: Lars Ginnerup & Clas Nygaard

Udsagn Fra 1 - 5

1) Jeg er fuldt opslugt af opgaven 

2) At beskæftige sig med opgaven er løn i sig selv 

3) Jeg glemmer mig selv, når jeg er beskæftiget med opgaven 

4) Jeg mister tidsfornemmelsen, når jeg er engageret i opgaven 

5) Jeg er mere fokuseret og koncentreret end normalt 

6) Opgaven opleves som begejstrende 

7) Opgaven opleves som frivillig 

8) Opgaven er personlig meningsfuld for mig 

9) Opgaven har klare mål, jeg kender 

10) Udfordringerne matcher mine kompetencer perfekt 

11) Opgaven har klare betingelser for målopfyldelse 

12) Jeg får løbende feedback på min performance 

13) Jeg oplever, jeg personligt har kontrol ift. opgaven 

Samlet score: 
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Forandringsflow
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De tre stadier i transformation
Der er stor forskel i det spændingsfelt, en transformation fordrer eller skaber. Nogle 
transformationer glider ind i dagligdagen i stort set ubemærkethed, mens andre opleves 
som om, hele ens livsfundament er i opbrud. Nogle har vi selv taget initiativ til, mens 
andre skyldes ændringer i omgivelserne. Fra den nyeste forskning i lykke (kilde 1) ved 
vi, at det er af afgørende betydning, om vi selv oplever at have indflydelse på vores liv 
og ikke styres af omstændighederne. Et resultat, der er helt i tråd med det, der blev 
afdækket i undersøgelsen om de ti trivselsskabende behov (kilde Det indre Lederskab). 
Det kan altså tyde på, at de transformationer, vi selv tager initiativ til, gennemløber 
hurtigere og med mindre ”smerte” end dem, der påføres fra udefrakommende kilder. 
Ved at udvide eller løfte sit bevidsthedsfelt kan man opnå en særlig form for indre ro 
(meditativ balance), der gør, at selv hektiske transformationer kun opleves som krus-
ninger på overfladen. Som menneske, det være sig på jobbet eller i privaten, gælder det 
altså om at skabe overblik over, hvilken type af transformation man er på vej ind i, for 
på den måde at forberede sig bedst muligt. Sebastian Nybo, der har forsket intensivt i 
transformationspsykologi, definerede de 3 forskellige spændingsfelter efter styrke med 
den mindste først:

Trin/Navn: Element: Indflydelse: Tidsfaktoren Effekt
1) Fornyelse Fysiske A meget mere end B Øjeblikkeligt Mindre
2) Forandring Mentale A lige så meget som B Måneder/År Middel
3) Forvandling Værdimæssige A mere end B Øjeblikkeligt Total

Det energiforbrug, det kræver at implementere de tre forskellige trin, stiger, men sådan 
opleves det ikke nødvendigvis for individet, der transformerer. Det er trin 2 – i B feltet, 
der opleves mest krævende, selvom det er trin 3, der ofte fordrer de største ofre - men 
det føles let, fordi vedkommende er forbundet til den intense meningsfuldhed, der giver 
en dyb glædesfølelse. De 3 trin er analog med de 3 former for lykke omtalt i lykkens 
psykologi.

1.  Et eksempel på fornyelse kunne være det at anskaffe sig et nyt tv, en ny bil eller et 
nyt hus. At blive klippet hos en helt ny frisør eller at skifte tøjstil hører også med 
under denne type af transformationer. De opnås ofte ganske let og kræver ikke 
meget af den enkelte. Ikke desto mindre kan de påvirke både individets selvfor-
ståelse og selvværdsoplevelse. Det skyldes, at mennesker i Vesten får så meget af 
deres oplevede værdi gennem ydre fremtoning – hvor det i Østens traditioner er 
omvendt. Det er den indre proces, der er i højsædet. Fornyelsesprocesser afsted-
kommer ofte meget opmærksomhed fra omgivelserne, fordi de SES. I sagens natur 
er det individets egen beslutning (A-cirkel af indflydelse), der afstedkommer proces-
sen, der fører til fornyelse. Virkningen fortager sig ofte hurtigt, og ønsket om den 
næste bil eller den endnu nyere tv-model/frisure melder sig.

2.  En forandring kunne være at skifte karriere, indgå et nyt parforhold eller flytte til 
et andet land. Forandringer har ofte med udfordringer og færdigheder at gøre, som 
når en bogholder beslutter sig for at ville være psykolog. Det vil tage tid for ved-
kommende at opnå de nye færdigheder, der skal til for at kunne indfri forandringen. 
Mange af denne type transformationer fordrer opbakning i nærmiljøet og kan bånd-
lægge store ressourcer i den periode, transformationer pågår – men valget er indi-
videts eget. Det er ikke tilfældet, når den virksomhed man har arbejdet for gennem 
længere tid, bliver købt op af konkurrenten. Uden selv at have ønsket det får man 
pludselig ny leder, kolleger og en helt ny forretningsmetode at skulle efteragere. I 
den type transformation er der tale om en B forandring, og i de tilfælde er det cen-
tralt, at individet bruger tid på ”indføling” i forhold til sig selv for på den måde at 
udvide A feltet.



Forberedt på Forandring    11WISDOM IN ACTION

  Disse B forandringer fordrer en del – ofte mentalt – overskud, før man igen kan finde 
sig til rette i alt det nye. Det kræver indre ro at guide sig igennem disse forandrin-
ger. Denne type af transformation SES ikke oppe på overfladen men registreres af 
omgivelserne som ændringer i position eller status og kan derfor give anledning til 
grænsestridigheder og konflikt. I nyere tid kan kommunalreformen nævnes som et 
eksempel på en forandring, der har påvirket mange menneskers liv.

3.  Det kraftigste spændingsfelt i transformation er forvandling og indebærer, at ens 
livsperspektiv ændres. Denne type hører til sjældenhederne og opleves som en 
korsvej, hvorfra alt er nyt. Forvandlingsprocesser kan opleves efter en livstruende 
hændelse, og den ændrer tidligere grundopfattelser fundamentalt. Et menneske, 
der aldrig har taget sig tid til at være sammen med sin familie, får en blodprop – 
der får vedkommende til at revurdere sit liv. En anden type af forvandlinger kunne 
være, der hvor individet pludseligt kommer til en dyb erkendelse af meningen med 
vedkommendes liv eller kald, og som resulterer i, at vedkommende rejser sig og 
forlader alt omkring sig for at hellige sig til dette kald. Disse oplevelser definerer 
jeg som erkendelseseksplosioner, og de skaber ofte en del forundring og bekymring 
hos omgivelserne, fordi de er så radikale. Lægen, der sælger sin praksis og bruger 
alle sine penge på at sætte en klinik op i de jordskredsramte områder i Pakistan, 
eller virksomhedsejeren, der vier sit liv til at hjælpe en truet dyreart – eller kvin-
den, der efter mange års ægteskab forlader sin mand og flytter til Indien for at lære 
yoga. Det kan være svært for omgivelserne at nå at redefinere sig i forhold til den 
forvandlede, og derfor skaber det ofte frygt, der ofte udtrykkes som foragt eller lat-
terliggørelse – men er der tale om en forvandling/erkendelseseksplosion, vil det ikke 
kunne påvirke vedkommende i nævneværdig grad, for man kan ikke gøre andet, 
og det er ikke fordi, man er styret og presset over i B feltet, men fordi man indefra 
bare ikke kan gøre andet – det er bare sådan. Der står, at forvandlinger indtræffer 
øjeblikkeligt, og sådan ser det ofte ud, særligt for omgivelserne, men går man tæt 
på den forvandlede, viser det sig ofte, at vedkommende gennem længere tid har 
kunnet fornemme, at ”noget var på vej”. Som en slags indre rumlen, der forvarslede 
et totalt opbrud. Tænk om mennesket kunne lære at lytte til sig selv og på den måde 
forberede sig selv og sine omgivelser på de transformationer, der er på vej....kunne 
mange konflikter og dilemmaer så undgås og på den måde skabe bedre transforma-
tionsgennemløb? Det glade budskab er, at denne sanselighed kan optrænes af den, 
der ønsker sig det ved en meditationspraksis.
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Selvrefleksion
 
Selvtillid og selvfølelse er af forskellig natur. Det er væsentligt for trivslen i ens arbejde, 
at begge fænomener udvikles kvantitativt såvel som kvalitativt.

Selvindsigt
evnen til at ”se” sig

selv

  Selvværd
   er kernen i vores

   eksistens

Selvtillid
handler om det,

vi kan præstere
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Det personlige ansvarsfelt

I forbindelse med empowerment/selvledelse udvides A feltet – hvilket kræver bevågen-
hed fra lederens side, for det skal ske trinvist, og når der ikke er andet på program-
met.
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Et effektivt læringsmiljø i og omkring os selv
For at arbejde med læringsmiljøer skal vi tænke på os selv i teams og grupper.

Al forskning peger på, at en væsentlig del af det, vi lærer, sker i relation til vores kolle-
gaer, samarbejdspartnere, venner, familie etc. – kort sagt i alle vores kontakter til andre 
mennesker i vores dagligdag.

Ved at blive mere bevidste om, hvilke grupper og fællesskaber vi indgår i, kan vi styrke 
og opbygge bedre muligheder for at lære og udvikle os.

I alle vores forhold lærer vi på 3 niveauer:

•  Når du får en bedre forståelse for dine reaktioner og handlinger i forskellige sam-
menhænge, øger du din selvindsigt. Selvindsigt er grundlaget for, at du kan blive 
skaberen af din udvikling og læring. Dette kræver ofte supervision og/eller psykolo-
giske værktøjer, der begge skal give anledning til ekspansion af din personlighed.  

•  Når hele vores arbejdsdag ”kører” på automatiserede rutiner og praksisser, kan 
mange opleve, at der ingen udfordring og mening er med ens job. Arbejdet er såle-
des blot et sted, vi skal tjene penge, og i øvrigt glæder vi os til fyraften. Denne form 
for selvforglemmelse er ubevidst selvforglemmelse. Denne selvforglemmelse hindrer 
læring og udvikling, fordi man ikke engagerer sig og er til stede i sit job. En anden 
form for selvforglemmelse er den bevidste form. Når du fokuserer på din tilstedevæ-
relse i dine daglige rutiner – og derved udnytter, at du kan rutinerne på rygraden – 
kan det bibringe dig den højeste form for læring. Denne læring handler om at være 
mere end at gøre. Det er denne form for læring, zenbuddhisterne arbejder med.

•  Det meste, du lærer, sker automatisk. Du lærer ved at opleve, iagttage og være til 
stede i forhold til din omverden – og meget af læringen sker uden for din daglige 
refleksion. Denne form for automatiseret læring og udvikling kaldes tavs læring. Du 
tilegner dig mange rutiner og praksisser ved kropsligt at integrere dem. 

Du kan skabe de bedste omgivelser for at lære det, du ønsker, ved at se på:

•  Hvilke ressourcer du selv besidder, og hvilke ressourcer du har brug for for at udvikle 
dig yderligere. Ressourcer er både immaterielle værdier som kompetence, knowhow, 
IQ og EQ og materielle værdier som f.eks. maskiner, materialer, kontakt til nøgleper-
soner, data etc.

•  Om du har let adgang og tilgang til de ressourcer, du har brug for. Er der plads til, 
at du kan komme fuldt og helt ud med alle dine evner? – Hvad holder dig tilbage? 
Har du dannet et solidt netværk af indsigtsfulde mennesker, der både kan støtte dig 
fagligt og personligt?

•  Hvor transparente og gennemskuelige er de fællesskaber, du indgår i? - transparent 
og gennemskuelige mht. kommunikation, ansvar, adfærd m.m. Hvor åben og direkte 
er du i din egen kommunikation? Hvor klart ser du de psykologiske og faktiske for-
hold i de læringsmiljøer, du indgår i? Det handler både om at forstå/iagttage dine 
egne reaktioner klart og forstå andres reaktioner. 
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•  Hvad er din motivation for at være i de forskellige grupper og fællesskaber, du ind-
går i? Er du der, fordi du tilfældigvis er havnet sammen med denne gruppe af men-
nesker? – eller havde du en intention fra starten? Bruger du dine oplevelser og de 
ressourcer, der er til stede i dine læringsmiljøer? Hvilken betydning har det for din 
identitet, at du er i et givent læringsmiljø? Er du klar over, hvad du ønsker at dygtig-
gøre dig til i forhold til en bestemt gruppe af mennesker?

•  Hvor i din dagligdag oplever du konflikt mellem ”nyt versus gammelt”? Hvordan 
reagerer du på noget nyt og anderledes? Er du nyskaberen, som vil have andre med 
på dine ideer? Er du traditionernes vogter, der holder fast på kontinuiteten og det 
gamle kendte? Hvordan forholder du dig til konflikter og uenigheder i dine forskellige 
læringsmiljøer?

•  Ved at skabe bevidsthed om dig selv i ovenstående spørgsmål, kan du skabe nogle 
mere befordrende omgivelser for din udvikling og læring. Som nævnt er supervision 
og støtte fra andre mennesker centralt i en sådan bevidstgørelsesproces.

Notater
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Konfliktstrategier
I krisetider opstår der ofte en forøgelse af omsorg for egne interesser – og det skaber 
konflikt. Derfor er det vigtigt at sikre, at begge også har fokus på de andres interesser 
– for kun sådan består bæredygtige løsninger.

Omsorg for andres interesser
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Motivation
Motivation er det, der driver os til adfærd, med andre ord det, der får os op om morge-
nen. Der har igennem mange år været forsket meget i, hvad der motiverer mennesket 
– om det ændrer sig i de forskellige livsfaser, eller om der er nogle konstante faktorer, 
der bliver ved med at ”kalde” på os.  Nedenstående liste er en hierarkisk måde at opdele 
motivations driverne på:

1. FORMÅL OG MENING

2. INDSIGT OG FORBUNDETHED

3. UDVIKLING OG KOMPETENCE

4. BALANCE OG HARMONI

5. EFFEKTIVITET OG PROBLEMLØSNING

6. RELATIONER OG SOCIALE MOTIVER

7. FYSISK UDTRYK OG STRUKTUR
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En nøgle til forandring

N: Nuværende tilstand
  - Hvad er din aktuelle situation?

Ø: Ønsket tilstand
 1. Positivt formuleret mål
  - Hvad er det, du gerne vil opnå?
  - Hvad ønsker du (positivt formuleret).

 2. Konkret mål
  - Hvad vil du helt konkret hellere tænke, føle, gøre, tro på etc.?

 3. Beviseligt mål
  - Hvordan vil du vide, når du har nået målet?
  - Hvad vil du se, høre og føle, når du har opnået dit mål?
  - Hvordan vil dine omgivelser vide, at du har nået dit mål?

 4. Realistisk mål
  - Er det overhovedet realistisk for dig at nå dit mål?
  - Er der nogen eller noget, der kan forhindre dig i at opnå dit mål?

 5. Tid og sted
  - Hvor, hvornår og i forhold til hvem ønsker du at opnå dit mål?

G: Grunden til den nuværende tilstand
  - Hvad forhindrer dig i at opnå det, du gerne vil?

L: Ligevægtskabende ressourcer
  - Hvilke ressourcer skal du bruge for at nå dit mål?

E: Effekten af at opnå dit mål
  - Hvad vil være den positive effekt af at nå dit mål?
  - Er der noget, du kunne miste ved at nå dit mål?
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Synteseliv - de 4 grundelementer
Mennesket er, via den evolutionære selektion, det væsen på jorden, der har det største 
og mest veludviklede  forandringspotentiale. Fra naturens hånd er vi bygget til at for-
andre os… bygget til at tilpasse og udvikle os. Så når det kommer til vores dna, vores 
iboende egenskaber, så er der ingen begrænsninger. Kombinationen af vores mange og 
meget forskelligartede intelligens gør, at vi har kunnet ”beherske” de miljøer, vi møder. 
Selv om vi fysisk ikke er særlig robust bygget, så kan vi i dag bevæge os hurtigere end 
noget andet kendt dyr – vi hører egentlig ikke hjemme i vand, og dog kan vi sejle og 
dykke…vi har ikke vinger, og alligevel kan vi  flyve – selv ud i rummet… Vores evne til 
at overkomme forhindringer og bryde med fortidige erfaringer er unik. Undervejs i vores 
udvikling har vi lært at kontrollere vores oprindelige, indbyggede angst – for ellers var 
vi ikke kommet ud på havet – vand i store mængder er livsfarligt - eller op i luften for 
den sags skyld – store højder er dødelige for mennesket. Den udvikling, menneskeheden 
som art har gennemgået, er, særligt på det mentale plan, accelereret enormt, især de 
seneste år, og der er intet, der tyder på, at det vil stoppe, med mindre vi selv stikker en 
kæp i hjulet og forretter uoprettelig skade på vores livsgrundlag – jorden selv. Menne-
skets evne til at forandre sig er altså sikret fra naturens hånd, og evolution kender ingen 
grænser, men der er en række forhold, der har indflydelse på, hvor let en forandring 
indtræffer. Vi har fundet, at særligt fire forhold gør sig gældende – når de nødvendige 
behov1 er opfyldt. Selv i forhold til et normalt liv vil de i prioriteret rækkefølge være:

1) Livsomstændigheder – ressourcer og support
2) Udfordring / færdighed – udviklingsbalance
3) Tid til refleksion – restituering
4) Meningssammenhæng – indre tilfredshed / den dybe glæde

Det er dog vigtigt at forstå, at de indbyrdes rokerer i forhold til hinanden. Den udslagsgi-
vende faktor er det bevidsthedsniveau, den enkelte har opnået, og her tænker vi særligt 
på det fjerde element, meningssammenhæng, for har et menneske en oplevelse af, at 
noget må forandres, uanset omkostningerne, så er vi i stand til at tilsidesætte alt andet. 
Føler vi os kaldet til gøre ”noget”, er intet offer for stort. Den eftertragtede tilstand, hvor 
hvert enkelt element er på toppen samtidigt, og hvor alle fire elementer skaber resonans 
mellem hinanden, har vi ikke kunnet finde nogen dansk betegnelse for, men på engelsk 
findes begrebet ”bliss”, som er dækkende. Det er Sebastian Nybo, der har forsket i 
denne sammenhængsforståelse, og han har valgt at kalde tilstanden for synteseliv i den 
forståelse, at menneskelivet indeholder både tesen og antitesen, og at det er i graden 
af mestring/sammenvævning, at syntesen opstår. I en religiøs retorik ville ”oplysthed” 
være det mest dækkende men underordnet, hvad vi kalder det, så er det toppen af, hvad 
vi er bygget til og derfor helt naturligt kan.

Det er bedre at kende nogle af spørgsmålene  
end alle svarene.



Forberedt på Forandring    20WISDOM IN ACTION

 Litteraturliste
Af relevant faglitteratur kan nævnes: 

 Almaas, A. H.: Elements of the real in man (bog 1)

  The Freedom to Be (bog 2)

 Alrø, Helle (red.): Organisationsudvikling gennem dialog

 Andersen, Kirstine: Kierkegaard og ledelse

 Assagioli, Roberto: Viljens psykologi

 Bandler-Cameron, L. & M. Lebeau: Følelser – fra begrænsning til ressource

 Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow og engagement i hverdagen

  Flow – Optimaloplevelsens psykologi

 Gardner, Howard: De mange intelligensers pædagogik

 Goldberg, Elkhonon: Visdommens paradoks

 Goleman, Daniel: Følelsernes Intelligens

 Have, Christian: Synlighed er eksistens

 Haslebo, Gitte & Kit Sanne Nielsen: Konsultation i organisationer - hvordan mennesker skaber 
  ny mening, red., 1997.

 Helth, Paula: Lederskabelse - det personlige lederskab

 Higgs, Malcolm & Victor Dulewicz: Emotionel intelligens i organisationer

 Illeris, Knud: Læring

 Kjerulf, Stig og Tune Hein: Handlekraft - kunsten at eksekvere

 Knoop, Hans Henrik & Jørgen Lyhne: Et nyt læringslandskab

 Kristiansen, Marianne & Anne Aagaard: Taler vi forbi hinanden?

 Lave, Jean & Etienne Wenger: Situeret Læring

 Nybo, Sebastian: Det Indre Lederskab

 Pease, Allan og Barbara: Kropssprog

 Raudsepp, Eugene: Er du kreativ?

 Ridderstråle, Jonas & Kjell A Nordström: Karaoke Kapitalisme

 Schein, Edgar H.: Organisationspsykologi, 1990

 Seligman, Martin E. P.: Lykkens psykologi

 Simple-living.dk: Nye veje til et enkelt liv

 St. James, Elaine: Simplify Your Life

 Whitmore, John: Coaching på jobbet

 Wittrock, M. C.: Menneskets dobbelthjerne
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Du er blevet undervist af
 

WISDOM IN ACTION-inspiratoren Sebastian Nybo 
er Erhvervspsykologisk Rådgiver og grundlægger 
af og Adm. Direktør for SEB Gruppen A/S. Han 
er ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der 
indgår i SEB-teorisættet. Han er optaget i Dansk 
Forfatterforening og står bag bøgerne ”Det indre 
lederskab”, ”Ro, Balance og Indsigt”, ”Sådan hånd-
terer du besværlige personer” og nu senest ”På 
sporet af det etiske menneske” - en bog, han har 
samarbejdet med Hans Hellighed Dalai Lama om, 
og som belyser de etiske dilemmaer, vi står overfor 
og - nok så vigtigt - hvad vi kan gøre ved dem.

Han er en prisbelønnet underviser, som formår at 
give en både praktisk og helhedsorienteret vinkel på 
det stof, han formidler. Hans brud med vanetænk-
ning er både indsigtsskabende og provokerende, og 
han har - gennem de seneste 18 år undervist mere 
end 95.000 mennesker i både ind- og udland. Hans 
rådgivning har sikret High Performance i TurnA-
round processer for en lang række virksomheder.

Blandt hans kunder er LEGO, SKAT, NOVO, NOKIA, Danske Bank, Ellos, Deloitte, KMD, 
mange kommuner, hospitaler og mange andre offentlige og private organisationer.

Via sit internationale netværk af forskere og teoretikere inden for psykologi, filosofi og 
kommunikation har han opbygget et stærkt og samtidig ukonventionelt fundament for 
sit virke. Sebastian Nybo har været med i arbejdet med at udvikle en ny metode inden 
for psykologien, kaldet transformationspsykologi (forandringspsykologi). Denne metode 
er omdrejningspunktet for de mere end 40 forskellige træningsforløb, han står bag. Han 
er også med til at udvikle TalentProfilen og er Master of Talent med licens til at certificere 
Talent Coach Executive. Hans nye hovedfokus er evolutionspsykologi, som kommer til 
at danne basis for en række nye foredrag og kurser, der alle optimerer og inspirerer på 
en helt ny måde. 

Hvis du vil vide mere om Sebastian og evt. lytte til et uddybende interview, kan du 
besøge hans hjemmeside på: www.sebastiannybo.dk
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Litteraturliste – fortsat

  

Sådan forøger du effektivt din energineutralitet

Vi har udviklet en visualserings-cd, der kan 
hjælpe dig med at træne din energineu-
tralitet, så du kan blive endnu bedre til at 
håndtere de vanskelige personer, du møder. 
Du kan lytte til et par smagsprøver fra 
cd’en på hjemmesiden origo.dk, hos din cd 
forhandler eller på

www.makezenzshop.dk

  

Spil dig til ny viden om konflikthåndtering

Konfliktløs er et nyudviklet spil, hvor du som  
deltager, på en sjov og indsigtsskabende 
måde, lærer at anvende en række effektive 
konflikthåndteringsteknikker. Læs mere på 
konfliktløs.nu,  
eller køb den på 

www.makezenzshop.dk

  

!
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Det indre lederskab
Bogen indeholder bud på en ny samarbejdsform, der tilgodeser både de øgede krav til 
effektivitet samt den følelsesmæssige side af det at være et menneske i udvikling.

Ideen er, at medarbejderne skal kunne samarbejde på tværs af grupperinger i organisa-
tionen for at løse specifikke problemer, som man er fælles om. De nye enheder arbejder 
selvforvaltende, og alle inddrages, hvilket øger medansvarligheden.
Dette giver større indblik i og forståelse for virksomheden og dermed øget bevidsthed 
om ens egen rolle i organisationen til gavn for alle parter.

Da erhvervslivet har en central rolle i forhold til den almene menneskelige trivsel, er 
formålet at skabe en platform for ny udvikling i organisationerne, der samtidig kan 
generere nye ressourcer hos de ansatte - og dermed firmaet.

Bogen skaber, via en sammenhængende kæde af teorier og modeller, et godt overblik 
over empowerment-processerne og er derfor et godt værktøj for alle, der arbejder med 
at øge graden af selvforvaltning i erhvervslivet.

Læs mere under detindrelederskab.dk

Køb bogen på makezenzshop.dk
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Sådan håndterer du besværlige personer
 
Bogen indeholder teoretiske modeller, konkrete værktøjer og 12 års praktiske erfa-
ringer opsummeret i en række ‘DE VIRKER RÅD’, som bl.a. er hentet fra SEB Grup-
pens konflikthåndteringskoncept ‘Sådan håndterer du besværlige personer’. Gennem en 
række øvelser vil du lære at bedømme forskellige konfliktsituationer, så du kan vurdere, 
om du står over for en konflikt, der kan løses, eller om det er nytteløst og derfor ikke 
værd at bruge energi på.

Undervejs bliver du udrustet med en række redskaber og metoder, der gør dig bedre til 
at håndtere de forskellige besværlige personer, du uvægerligt vil møde. Det hjælper at 
øve sig derhjemme i stuen eller i toget på vej hjem fra arbejde, og derfor har jeg lavet 
øvelser undervejs. De er designet efter trin for trin- princippet, og derfor anbefaler jeg 
dig at løse dem i den rækkefølge, de kommer. På den måde opnår du det bedste og mest 
solide fundament.

Læs mere under sådanhåndtererdubesværligepersoner.dk

Køb bogen på makezenzshop.dk
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På sporet af det etiske menneske
 
En bog om menneskets unikke potentiale og det valg, den enkelte kan gøre for at skabe 
en bæredygtig fremtid.

Kom med tilbage til menneskets oprindelse, og bliv guidet gennem vores historie. Det 
gør det helt tydeligt, hvor meget vores tilstedeværelse på jorden egentlig betyder - på 
godt og ondt.

Hvorfor er det gået, som det er? Hvordan står det til lige nu - og hvad gør vi ved det? Vi 
kan lære af historien - selv om det ikke altid virker sådan. Bogen går bag om de kultu-
relle forskelle og søger at uddrage essensen af det at være et etisk menneske. Sebastian 
Nybo har til det formål hentet inspiration, klarhed og dybde i et langt interview, han har 
haft med H.H. Dalai Lama - en af vor tids etiske rollemodeller.

Læs mere under påsporetafdetetiskemenneske.dk

Køb bogen på makezenzshop.dk

Sebastian Nybo med H.H. Dalai Lama

Kastaniehøj Forlag

Pa sporet af det
etiske menneske

!
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Når tyngdekraften letter 
 
Som en kiropraktor, der sætter de forvredne knogler på plads, sådan placerer denne bog 
livet, døden, Gud og andet i deres oprindelige form. Den viser, hvor enkelt og livsbe-
kræftende det spirituelle budskab egentlig er – men også hvor fordrejet og hæmmende 
nogle mennesker har fortolket det. Bogen gør med fast og kærlig hånd op med de religi-
øse dogmer, den spirituelle elites selvfedme og pop-buddhismens uansvarlige passivitet 
og viser vejen til en dybere meningsfuldhed og livsglæde. 

 “Marcus har alt det, han kunne ønske sig. Et drømmejob som succesfuld arkitekt, et 
kærligt og harmonisk parforhold, gode relationer til både familie og venner og en skøn 
lejlighed i det område, han gerne vil bo i. Men der mangler noget. Han kan bare ikke 
sætte fingeren på, hvad det er. Efter en tid med masser af arbejde belønner han sig selv 
med et spaophold i Indien. Hvad han tror, skal blive en rejse udi velvære og luksus, bli-
ver en rejse ind i forandring og fordybelse. På forunderlig vis fører en række katastrofer 
ham fra en behagelig tilværelse uden de store bekymringer ind i et liv fuld af udfor-
dringer og uforudsigelighed. Han indser, hvor lidt han egentlig har levet, og hvor meget 
mere der venter på ham ...” 

Læs mere under nårtyngdekraftenletter.dk

Køb bogen på makezenzshop.dk
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Et udpluk af mine kunder



Forberedt på Forandring    28WISDOM IN ACTION

Wisdom in Action - unlease the true potential
Jeg har altid været fascineret af os mennekser. Vi formår både at frembringe de smukkeste 
kunstværker og det ene tekniske vidunder efter det andet. Når vi samarbejder og bruger 
vores forskellige talenter, er der ikke noget, vi ikke kan udrette - i fællesskab. Men vi kan 
også det modsatte. Lige så fantastiske vi kan være, lige så smålige, grådige og egenrådige 
kan vi være. Og valget, om du vil være det ene eller det andet, er dit - lige nu - og hele 
tiden. Derfor har jeg grundlagt Wisdom in Action. For at kunne tænde så meget lys at du 
kan se din egen adfærd efter i sømmende og give dig mulighed for at vælge, om du vil 
nøjes med at leve for at eksistere, eller om du vil eksistere for at leve. Leve dit livspoten-
tiale fuldt ud. Eller som Shakespeare sagde det: “There is no darkness but ignorance”.

Den italienske psykolog Assagioli har sagt det på en anden måde: “Life is not a problem to 
solve. It is a mystery to live.” Og han har helt ret. Jeg har ladet citaterne stå på engelsk, 
fordi de danske oversættelser ikke rummer den samme dobbelteffekt. Der er SÅ mange 
mennekser, der bare raser afsted for at nå det hele. Næsten ligesom Jern-Henrik, der 
siger: “Jeg er godt nok faret vild - men jeg skyder en rasende fart” - sådan suser de afsted 
og overser alle de muligheder for nyudvikling, etisk vækst og selvudvikling, der er - lige 
dér for næsen af dem. For der er jo afdragene på bilen, og forhaven skal jo se pæn ud, hvis 
nogen skulle komme forbi. De overser selv formålet med det at leve. Og tro nu ikke, at jeg 
vil påstå, at jeg har fundet det...for det har Kierkegaard jo allerede gjort ved at sige: 

“Det store er ikke at være det ene eller det andet - men at være sig selv. 
Og det formår hvert eneste menneske, hvis det vil”

Så den vej kunne jeg ikke komme videre af. Derfor har jeg valgt at fordybe mig i det, jeg 
kalder evolutionspsykologi. For tro ikke, at vi - mennekser - er færdige med at udvikle 
os. Og tak skæbne for det... Vi er - set i forhold til Jordens liv - kun lige ankommet. Og 
hvis vi ikke bærer os alt for tåbeligt ad - ved at ødelægge vores eget livsgrundlag, som vi 
er så godt i gang med - så er der ingen ende på det, vi kan opnå. Fordoblingstallet stiger 
og stiger, og vi finder på mere og mere fantastiske ting som internettet, elevatorer ude i 
rummet og elektroniske oversættere, så du kan tale dansk ind i telefonen og så høre mod-
tageren på vietnamesisk og vice versa. Google estimerer, at der går 5 til 8 år, før denne 
ydelse er tilgængelig. Det er ikke småting, vi kan udrette - hvis vi ikke slår os selv ihjel 
inden da.

Men vi er - død og pine - nødt til at stoppe op og ændre vores adfærd, inden det er for 
sent. Tænk lige over det her: “Hvis de 50 største koncerner i verden fik indfriet deres krav 
om mellem 11% og 15% vækst pr. år, så ville der ikke være noget til nogen andre”. Vi 
kan ikke fortsætte med at leve efter udtjente paradigmer. Eller som Einstein ville sige det: 
“Den der udfører den samme handling gentagende gange i en forventning om at opnå et 
nyt resultat - han er sindssyg”. Hvis vi ønsker et andet resultat - så skal vi ændre vores 
adfærd. Og det kan du gøre lige nu - lige her...og det er at sætte din Wisdom in Action. 
Og det er lige det, jeg ER her for. 

Sebastian Nybo
Master of Talent, forfatter
Erhvervspsykologisk Rådgiver 

Besøg mig på www.wisdominaction.dk, og hvis du gerne vil være med til at gøre en for-
skel, så meld dig ind i DO GOOD på facebook - hvor selv den mindste gode handling gør 
en forskel 
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