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«Don’t try to be perfect. Do try to be better»
-The Arbinger Institute
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Forord
Denne boken er resultatet av min egen forandring. Jeg var på et punkt
i livet der det var mye rot, støy og friksjon i livet mitt: Både rundt meg i
hverdagen og inne i meg. Jeg så hvordan det gikk ut over produktivitet,
relasjoner til andre mennesker, lykkefølelsen og livskvaliteten min. For å
komme meg videre begynte jeg å samle sammen teknikker og øvelser for
å skape ro, fokus og effektivitet. Til sammen ble det en verktøyskasse som
ga meg de ressursene jeg trengte for å få bort distraksjonene og gjøre mer
av det som er viktig for meg.
I forretningsverdenen er det en velkjent formel at 20 prosent av det
man gjør gir 80 prosent av resultatene. Jeg innså at slik er det også i livet.
20 prosent av det man gjør gir 80 prosent av livskvaliteten. 20 prosent av
den tiden man bruker gir 80 prosent av det som virkelig er viktig for deg. Så
trikset er å identifisere de 20 prosentene slik at man kan gjøre mer av det.
Jeg vil nå dele verktøyene og måtene å tenke på med deg slik at du
kan identifisere dine 20 prosent. Slik at du også kan få fjernet den
unødvendige støyen du har i hverdagen din som hindrer deg i å gjøre de
viktige tingene som gjør at livet ditt føles verdt å leve. Det handler til
syvende og sist om hva som står mellom deg og å oppnå det livet du vil
ha.
Hver eneste ting som står i denne boken er testet og gjennomført. Ikke
bare av meg, men også av venner og kjente av meg. Det fungerer. Det
eneste det forutsetter er at du fortsetter å møte opp, gjør øvelsene og får
inn vanene.
Innholdet er lagt opp slik at du får en grundig teoretisk gjennomgang
først med praktiske øvelser innimellom. Deretter får du eksempler på
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hvordan dette kan brukes til å skape nye vaner og teknikker for å følge
deg selv opp.
Mitt grunnsyn på livet er at det å gjøre seg selv sterk gjennom å jobbe
med seg selv, egne begrensninger og fokus så gjør det at man får en
gjennomslagskraft til å skape en positiv forskjell for verden på et helt
annet nivå. Denne boken er skrevet med det i bakhodet - det ultimate
målet er at du som ønsker å gjøre en forskjell i verden plukker opp denne
boken, gjør øvelsene og skaper en bedre verden med mer positivitet for
deg selv og andre.
Jeg blir glad for spørsmål og tilbakemeldinger på heine@2null.no. I
mellomtiden ønsker jeg deg lykke til på din reise.
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Lett oppvarming
Hensikten med denne boken er tredelt: (1) Den skal la deg fjerne og
legge bak deg noe i livet, (2) gi deg verktøy for å gjøre prioriteringer og
øke fokuset og effektiviteten din, og (3) gi bedre balanse og mer tid til det
som er viktig for deg i livet.
1. For å få bedre tid til de aktivitetene som betyr noe for deg så må den
tiden taes fra et sted. Vi vil se på hvordan du fjerner rot, distraksjoner,
friksjon og andre ting som ikke gir deg noe fra livet ditt. Boken legger
opp til øvelser og gir deg tankesett som vil la deg identifisere disse og
du vil få verktøyene du trenger for å redusere og fjerne dem.
2. Du vil også få verktøy for å vise deg den andre siden av prioritering:
Hva er virkelig viktig for deg? Og når du har funnet ut av det;
hvordan holder du fokus på det? Gjennom boken vil du lære teknikker
som vil gi deg nye perspektiver på hva som virkelig betyr noe for deg
og hvordan du effektivt kan jobbe mot det.
3. Når du gjør oppgavene og bruker verktøyene du får her vil du lære
mer om deg selv og hva som er givende, meningsfullt og viktig for deg.
Det vil hjelpe deg til å finne en retning i livet eller om du allerede er
på vei, fortelle deg hvordan du kan bevege deg mer effektivt og med
mindre motstand mot det. Dermed vil du få bedre balanse i livet
mellom de viktige tingene for deg, som feks familien, venner, fritid og
arbeid.
Kort sagt vil det la deg leve mer det livet du har lyst å leve ved å
redusere de tingene som ikke gir deg noe og gi deg rom for konsentrasjon
og fokus til å gjennomføre det som betyr noe.
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SLAVER AV INNTRYKKENE

Dagens samfunn beveger og forandrer stadig raskere. Vi må lære oss å
forholde oss til nye ting i en utrolig hastighet og forandringer som
tidligere tok flere tiår gjøres nå i løpet av et par måneder:
restruktureringer på jobb, nye livssituasjoner, teknologiutvikling, osv.
Alt dette setter i gang masse mobilisering inne i oss for å håndtere,
kategorisere og ta inn over oss det nye. Og over tid legges det opp til en
forventning om inntrykkene alltid skal komme like raskt. Og de lar ikke
vente på seg: Inntrykkene velter inn over oss om vi slår på tv, surfer på
Internett, trykker på mobiltelefonen eller hører på radio. Og som om ikke
det er nok så skal vi helst gjøre alt dette samtidig!
Vi blir over tid slaver av inntrykkene. Vi blir slaver av stadig
forandring og – ikke minst – vi ødelegger vår evne til å konsentrere oss.
Vi blir så vant til at ting skal skje hele tiden at når vi trenger å konsentrere
oss om en oppgave, situasjon eller person over tid så klarer vi ikke å holde
oppmerksomhet og fokus der den bør være. Sjekk om du kjenner deg
igjen i en eller flere av disse:
• Midt i en samtale dukker det opp tanker som vi forsvinner inn i, og
plutselig har du ikke hørt hva den andre egentlig sa, og den andre står
gjerne der og venter på et svar.
• Når litt motstand dukker opp i en arbeidsoppgave så hopper du av og
begynner å surfe på nett.
• Du hiver deg over enhver mail eller sms som dukker opp – som om det
er det viktigste som skjer denne dagen.
• Du tar telefonen som ringer i stedet for å fortsette samtalen med den
personen som faktisk står foran oss.
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• Tankene dine begynner å fly i møter og plutselig har du ikke fått med
oss de siste fem minuttene av diskusjonen når avgjørelsen skal taes.
• Du sjekker de samme nettsidene flere ganger om dagen - for å se de nye
tingene som kanskje har kommet - som egentlig ikke betyr noe for oss.
Og kanskje vi stort sett slipper unna med slik oppførsel. Men hva med
det folk oppfatter underbevisst? Hvordan påvirker det relasjonene dine til
dem videre fremover? Og hva gjør det med produktiviteten vår over tid at
vi ikke klarer å holde fokus?
For å se hvor absurd det egentlig er å hoppe etter enhver ting som
dukker opp, så tenk gjennom følgende analogi: Du setter deg i bilen og
skal kjøre fra Trondheim til Oslo. Inkludert en lang lunsj så tar det litt
mindre enn en arbeidsdag med kjøring. 5 minutter etter du har startet så
kommer det inn en epost du stopper opp for å lese. Når du har håndtert
den og akkurat har begynt å kjøre igjen, så får du inn en telefonsamtale
du må ta. Igjen stopper du opp. Oi, dere begynte å snakke om en nyhet
som du må inn på nettavis for å sjekke opp. Kanskje det har skjedd noe
annet også i verden siden du dro hjemmefra?
Etter å surret rundt i et kvarters tid så er det endelig på tide å kjøre
videre igjen. Og der dukker det opp en ide. "Jeg trenger jo nye
ørepropper til å høre på musikk. Kanskje de har noe på Biltema? Eller
kanskje jeg skal bestille fra Hong Kong på nettet? Og hva med det andre
prosjektet på jobben? Var det ikke en gammel mail som burde vært
håndtert der?" Og plutselig har du ikke fulgt med på veien de siste
kilometerne. Og som regel så går det bra. Men hva skjer når du er
ufokusert i feil øyeblikk? Hva er konsekvensene?
Og med alle disse stoppene og avbrytelsene. Hvor effektiv er du med å
gjøre det du egentlig skal: Å kjøre til Oslo? Og hvor lang tid vil det ta
med så lite fokus?
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Det er akkurat det samme vi gjør når vi ikke holder fokus andre steder
i livet. Og dette påvirker kvaliteten på arbeidet vårt, relasjonenen våre og
livet vårt overalt, om det er på jobb, med familien og venner, eller i
fritiden.
I tillegg så gjør fokus oss lykkeligere: En studie fra Harvard University
fra 20101 viser at vi halvparten av tiden tenker på noe annet enn det vi
driver med og at dette har en tendens til å gjøre oss mindre lykkelige.

PRINSIPPENE BAK

Denne boken er bygd på syv prinsipper for hva som skal til for å rydde
friksjonen av veien, skape effektivitet og gi deg et liv med mer av det
innholdet du ønsker.
Prinsipp 1: Finn din dype hvorfor
Bli klar på hva det handler om for deg. Hvorfor ønsker du fokus? Dette
er motivasjonen din som kommer til å drive deg fremover.
Prinsipp 2: Prioriter de viktige tingene
Husk å gjøre de tingene som er viktige, ikke bare de tingene som
haster eller er letteste å gjøre. Det som (virker som) haster er ofte ikke
det som vil hjelpe deg mest langsiktig.
Prinsipp 3: Reduser uønskede aktiviteter
Fjern flest mulig ting du gjør i livet som ikke gir deg noe. Eksempler
på dette inkluderer: TV, meningsløs Internettsurfing, kaste innpå med
sjokolade i stedet for å nyte det, ...

1

http://www.sciencemag.org/content/330/6006/932
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Prinsipp 4: Eliminer forstyrrelser
Forstyrrelser – både ytre og indre - skaper friksjon som gjør at du
reagerer på omstendighetene og omgivelsene dine i stedet for å skape
og forme dem.
Prinsipp 5: Fokuser på en ting om gangen
Multitasking er overvurdert. Å gjøre mer enn en ting om gangen
reduserer kvaliteten, produktiviteten og effektiviteten på begge
tingene. Å holde et rent fokus på en ting om gangen er måten å gjøre
det på.
Prinsipp 6: Lukk åpne looper
Ting du har på gang som ikke er fullført stjeler energi og fokus fra deg.
Å lukke slike åpne looper kan virkelig øke produktiviteten din ved å gi
deg mer fokus og bedre konsentrasjon.
Prinsipp 7: Håndter din energi
Bevisst og gjennomført håndtering av energi er essensielt for å skape
fokus. Det inkluderer å tenke på hvordan du bruker energien, hva du
får energi av, hva som tapper deg for energi unødvendig og hvordan
du beholder energien gjennom dagen, uka og året.

DIMENSJONENE

Det er fire dimensjoner [Covey 04] [Loehr 04] å tenke gjennom de
ulike prinsippene på:
Dimensjon 1: Fysisk
Fysisk velvære og velferd, inkludert trening, spisevaner og avkobling.
Dimensjon 2: Mentalt
De tankene du har om deg selv og verden. Å være tilstede i livet ditt.
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Dimensjon 3: Emosjonelt og sosialt
De følelsene du har regelmessig og hvordan de bidrar til eller hindrer
ditt liv, utvikling og vekst sammen med de sosiale relasjonene du har
til mennesker rundt deg.
Dimensjon 4: Spirituelt
Å koble det du gjør til en høyere hensikt. Å finne din egen større
grunn for det som er meningen at du skal gjøre her på jorden. Hva er
ditt kall?
Ved å bruke de ulike dimensjonene til å se på prinsippene så vil vi få
nye perspektiver for å forstå det bedre og mer inngående.

VEIPLAN

Boken er herfra delt i to deler. Første del tar for seg de syv prinsippene
og samspillet mellom dem og de fire dimensjonene. Andre del ser på den
praktiske gjennomføringen av endringer med konkrete steg-for-steg
eksempler på hvordan kunnskapen i denne boken kan gjøres om til
handlinger og vaner.
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Del 1 – Prinsipper og dimensjoner
Denne delen gjennomgår de syv prinsippene i detalj og ser på
hvordan de forholder seg til de fire dimensjonene. Noen av prinsippene
forholder de seg hovedsaklig til en eller to av dimensjonene, mens andre
spenner over alle fire.

PRINSIPP 1: FINN UT DIN DYPE HVORFOR

Før du setter i gang er det absolutt essensielt å finne ut hvorfor du gjør
det du gjør. Ved å finne ut hvorfor så finner du ut hva det egentlig handler
om for deg, hva som er viktig med det og du bygger motivasjonen din for
å gjennomføre og holde fokus.
På ett nivå så handler dette om å finne ut hvorfor en gjør en enkelt
ting, og på et annet nivå så handler det om å finne ut hvorfor du lever –
hensikten eller meningen i livet ditt. Og alt i mellom.
Det er tre enkle spørsmål du kan stille deg for å grave dypere i din
hvorfor.
1. Hvorfor ønsker jeg å gjøre det?
2. Hva vil det jeg svarte på spørsmål 1 gi meg?
3. Når jeg har fått det jeg svarte i spørsmål 1 og 2 - hva vil det gi meg?
Et enkelt eksempel jeg har hatt under coaching for en som ønsket å
trene mer.
1. Hvorfor ønsker jeg å gjøre det (trene mer)?
For å bli i bedre form og få mer energi.
2. Hva vil det jeg svarte på spørsmål 1 (bedre form og mer energi) gi
meg?
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At jeg lever lengre og bedre og har overskudd til å gjøre jobben min
samtidig som jeg er tilstede for familien når jeg kommer hjem
3. Når jeg har fått det jeg svarte i spørsmål 1 og 2 - hva vil det gi meg?
Mer nærhet og tilstedeværelse til familien og et rikere liv.
Som du ser kan det handle om helt andre verdier enn det ser ut som
på overflaten. Og en ting til: Penger er aldri din dype hvorfor. Det er alltid noe
annet bak det som er den dypere motivasjonen. Hva vil penger gi deg?
Øvelse: Hva er min grunn for å lese denne boken?
Skriv opp de tre spørsmålene ovenfor og still deg selv
spørsmålene for å finne ut din grunn til å lese denne boken. Finn
ut hva det virkelig handler om for deg. Du vil lettere legge merke
til hva som virkelig er relevant for det du prøver å oppnå - altså gi
deg mer fokus.
Svarene dine her vil kunne havne i de ulike dimensjonene. Jeg
vil anbefale deg å tenke gjennom hva som ligger i hver dimensjon
når du svarer. Det kan være det dukker opp overraskende
grunner. Her er noen eksempler:
Fysisk: Bedre form, mindre rot, sunnere liv, ...
Mentalt: Lære noe nytt, mer effektiv, være i øyeblikket, bedre
fokus, ...
Emosjonelt/sosialt: Gi oppmerksomhet, bedre forhold til
familie og venner, håndtere følelser, ...
Spirituelt: Finne meningen eller hensikten med livet, bli
tryggere på egen identitet, bedre livskvalitet, ...
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Etterhvert som du gjør denne øvelsen av å finne ut din dype hvorfor
for flere aktiviteter så vil det dukke opp et mønster i hva du kommer frem
til i siste spørsmål. Du begynner da å finne ut hva som virkelig er viktig
for deg – dine kjerneverdier.
Du vil etterhvert begynne å få en følelse av hva livet ditt handler om
– den virkelig store "hvorfor" i livet. "Hvorfor er jeg her?" og "hva er
meningen med livet mitt?". Dette er den ultimate hvorfor på et personlig
plan. Og det å finne ditt eget svar på disse spørsmålene vil gi deg mer
energi, lykke og fokus enn noe annet du kan gjøre.
“When you are inspired by some great purpose, some
extraordinary project, all your thoughts break their bonds: Your
mind transcends limitations, your consciousness expands in
every direction, and you find yourself in a new, great, and
wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become
alive, and your discover yourself to be a greater person by far
than you ever dreamed yourself to be.”
-Patanjali (indisk filosof)
Appendiks C gir deg noen øvelser for å starte å nøste i hensikten med
livet ditt. Tre små spørsmål før du starter med det:
1. Hvorfor ønsker du å finne meningen med livet ditt?
2. Hva vil det gi meg?
3. Når jeg har fått det jeg svarte i de to foregående, hva vil det gi meg?
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PRINSIPP 2: PRIORITER DE VIKTIGE TINGENE

I livet ditt dukker det opp noe som haster, og noe som er viktig.
Utfordringen her er at vi bruker fort alt for mye tid med ting som ikke er
viktig. Steven Covey [Covey 04] har en veldig enkel modell for hvordan
ting som haster og er viktig relaterer til hverandre.

Haster

Haster ikke

Viktig

Uviktig

Figur 1:
vs haster
Viktig
vsViktighaster
I kvadrant 1 er de tingene som både haster og er viktig. Dette er
krisene i livet ditt. Det kan være en deadline på jobben, et barn som
skriker, huset ditt som brenner, osv. Poenget her er at det er noe som må
håndteres med en gang og det er virkelig viktig at det håndteres.
I kvadrant 2 er det de tingene som ikke haster, men som virkelig er
viktig. Her ligger energihåndtering (trening, kosthold og avkobling),
planlegging, finne hensikten med ditt liv, jobbe med relasjoner og forhold
til andre mennesker, selvutvikling, lese bøker, øke bevisstheten sin om
hvordan en selv fungerer og hva som skjer i verden , og det å lese og gjøre
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øvelsene i denne eboken. Alle disse tingene karakteriseres av at de over tid
vil gi mye tilbake, men alt kan utsettes.
Kvadrant 3 består av alle de tingene som haster, men som ikke er
viktige. Dette er typisk de fleste telefonsamtaler, avbrytelser på jobb,
mange møter, noen rapporter, innkommende tekstmeldinger og epost,
osv. Disse tingene har et element ved seg som gir inntrykk av at de er
presserende og må håndteres nå. Men de er ikke egentlig viktige – å
iallefall ikke viktige nok til å stoppe det (viktige) man gjør umiddelbart.
Den siste kvadranten består av de tingene vi gjør som hverken haster
eller er viktige. Det er aktiviteter som egentlig ikke gir oss noe tilbake. Det
kan være tv-titting, lese nettaviser om og om igjen, tidstrøyter, dvele for
mye over fortiden, de fleste bekymringer, osv. Disse aktivitetene gir oss
ofte veldig lite eller ingenting tilbake.
Øvelse: I hvilken kvadrant tilbringer du mest tid?
Nå som du har blitt bevisst på kvadrantene, ta en mental sjekk
på hvordan en typisk dag for deg er - fra du våkner om morgenen
til du legger deg om kvelden. Hvilke aktiviteter er det du gjør, og
hvilken kvadrant hører aktivitetene hjemme i? Se så over og finn
ut hvor du bruker mesteparten av tiden din. Noter alt dette ned i
en journal slik at du har det til senere.

De fleste bruker mesteparten av tiden sin i kvadrant 1 og 3 – og når
de endelig har tid til overs så hopper de ned i kvadrant 4. Det betyr at
man hele tiden er i reaksjon på det som skjer rundt. Når man kun
reagerer på omgivelsene (alt det som haster) eller gjør ting som ikke er
viktige så består ikke livet av det som virkelig er viktig. Det kommer aldri
høyt nok opp på prioriteringslisten.
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Proaktivitet oppstår når vi befinner oss i kvadrant 2. Her skaper vi
ting som er viktige mens vi enda har tid til å gjøre de skikkelig. Det er i
denne kvadranten vi bør befinne oss så mye som mulig av tiden. Her
skapes det virkelige verdier for deg selv og dem rundt deg. Dette er selve
kjernen av lederskap i livet.
Fokus på kvadrant 2 gjør også at du forhindrer ting i å bevege seg til
kvadrant 1 og bli kriser som må håndteres med en gang. For eksempel så
vil et vedvarende fokus på helse (trening, kosthold og avkobling – typiske
kvadrant 2 aktiviteter) forhindre at du møter veggen eller at du plutselig
får beskjed av legen din at du må begynne et sunnere liv med en gang
ellers ryker hjertet ditt. Et annet eksempel er at planlegging kan føre til at
vi kan unngå krisene.
Øvelse: Gjør mer i kvadrant 2
Hva er det som virkelig er viktig for deg i livet og gir deg masse
igjen? Her kan det være nyttig å se på de fire ulike dimensjonene:
Fysisk, mentalt, emosjonelt og spirituelt. Typiske eksempler er
listet opp under. Bruk denne listen som inspirasjon til å tenke
gjennom hvilke kvadrant 2 aktiveter som gjelder for deg.
Fysisk: Kondisjon, styrke, fleksibilitet, avslapping, søvn, ...
Mentalt: Lære noe nytt, lese bok, planlegge, skrive, være
tilstede og oppmerksom, ...
Emosjonelt: Våken på følelser, samarbeid og synergi, empati
og lytte, bygge relasjoner, takknemlighet, hjelpe andre, ...
Spirituelt: Jobbe med sin egen mening, hensikt, verdier og/
eller grunnsyn, din versjon av bønn eller meditering.

19

Fokus

Et sentralt poeng å ta med seg inn i denne delen er at vi har en
tendens til å overvurdere hvor mye materialistiske eiendeler og penger vil
gjøre for lykkefølelsen vår. Det er flere undersøkelser som antyder at det
ikke er noen sammenheng mellom inntekt og lykke etter man tjener over
en minstesum (i USA: ca. 75.000 dollar i året). Det er en grunn til at
mange ser tilbake på studietiden som den beste tiden i livet – og det er
ikke fordi studenter har så mye penger. Utfordringen er at vi har blitt så
opptatt av vår velstand at vi har glemt vår velferd. Så tenk over hva som
faktisk øker velferden – altså livskvaliteten – din og vær bevisst på
forskjellen.

PRINSIPP 3: REDUSER UØNSKEDE AKTIVITETER

Vi har alle 24 timer i døgnet – som vi allerede bruker til ett eller
annet. Så for å få plass til de viktige aktivitetene i kvadrant 2 så må vi ta
tiden fra et sted.
Vi må starte med å ta tid fra kvadrant 3 og 4 – de tingene som ikke er
viktig. Og over tid så vil tiden vi tilbringer i kvadrant 1 redusere seg slik at
vi får enda mer tid i kvadrant 2. Vi vil også bli vant til å bruke mindre tid
på de tingene som er viktig – vi trener opp vår egen evne til å identifisere
hvilken kvadrant vi er i og dermed befinne oss mer og mer i kvadrant 2.
Øvelse: Redusere kvadrant 3 og 4 aktiviteter
Hva gjør du som ikke gir deg noe? Vi har alle ting vi gjør som
gir veldig lite tilbake. For meg personlig så var de store tidstyvene
å se mindre på tv og kutte ned på tilfeldig Internettsurfing.
Jeg havnet for eksempel veldig fort i "ondskapens nettsirkel":
Sjekke epost, lese nettaviser, chatte og sjekke facebook, før det
starter på nytt igjen med å lese epost.
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Disse tingene vi gjør som egentlig ikke bidrar til noe som helst
i livene våre er ting som stjeler fokus, tid og livskvalitet fra oss. Jo
flere av disse uvanene vi klarer å kaste av oss, jo mer effektive og
bedre liv får vi.
Dette gjelder selvfølgelig også følelser. Hvilke følelser har du
regelmessig som stjeler energi fra deg? Bærer du på nag til noen?
Er du ofte sint? Hva med frustrasjon? Slike følelser vil henge med
deg og redusere ditt fokus, din energi og også din livskvalitet.
Hvilke andre ting gjør du som ikke gir deg noe tilbake? Her er
en liste som viser eksempler på ting som du kan vurdere om du
kan kutte ned på.
Fysisk: Overspising, dårlig kosthold, overdreven sløving, dårlig
holdning, ...
Mentalt: Konstant «på», ondskapens nettsirkelt, spill som
tidtrøyte, lediggang, negative tanker, ...
Emosjonelt/sosialt: Bekymringer, sladder, sinne, frustrasjon,
negative følelser, ...
Spirituelt: Ritualer som ikke gir deg noe, ...

«Go confidently in the direction of your dreams! Live the life
you’ve imagined. As you simplify your life, the laws of the
universe will be simpler.»
- Henry David Thoreau
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PRINSIPP 4: ELIMINER FORSTYRRELSER

Forstyrrelser er alt som holder deg tilbake på veien mot det vi virkelig
vil oppnå. Det kan være små ting som bremser oss opp i noen sekunder til
større ting som virker totalt uoverkommelige. Ofte så er det mange små
distraksjoner som til sammen som blir de store blokkeringene.
Vi kan dele forstyrrelser inn i ytre og indre. De ytre forstyrrelsene er
fysiske og sosiale forstyrrelser fra omgivelsene dine mens de indre
forstyrrelsene kommer fra deg selv og kan være på alle fire dimensjoner.

Ytre forstyrrelser

Dette er de forstyrrelsene som kommer utenfra. Det kan være en
telefon som ringer, epost-varsel som popper opp på skjermen din, en
kollega som kommer for å snakke, innkommende tekstmelding, osv.
Dette er alle sammen ting som bryter inn og ødelegger
konsentrasjonen din. Hvor stort problem dette er for deg avhenger veldig
av situasjonen din. Så tenk etter hvor mange ganger du blir forstyrret i
løpet av en dag. Hvor mange av de er egentlig nødvendige? Og hvor
mange av gangene er givende?
Ved å minimere forstyrrelsene eller legge de til faste tidspunkt på
dagen (telefontid og svare på eposter fra 11-13?) så er det mulig å beholde
mer fokus og konsentrasjon i det du driver med – og øke produktiviteten
og kvaliteten på arbeidet.
Den letteste og beste måten å eliminere ytre forstyrrelser på er å låse
seg alene inn på et rom, uten mobiltelefon og internett, i et gitt tidsrom.
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Indre forstyrrelser
De indre forstyrrelsene kommer når din egen hjerne saboterer for deg.
De består av tanker og følelser som dukker opp, gjerne når du trenger å
virkelig fokusere på noe.
Hvor ofte dukker det opp tanker fra deg som plutselig tar hjernen din
med på tur? En tanke fyrer avgårde den neste, og plutselig så har
tankerekken ført deg inn i dagdrømming, halvveis planlegging og helt
andre arbeidsoppgaver. Om du sitter alene så er det kanskje bare å
fortsette når man kommer tilbake, men hva med når det skjer i møter?
Eller i samtaler? Og så står plutselig den andre personen å venter på at
du skal svare?
For å minimere indre forstyrrelser så er det nødvendig med trening2.
Trening i å dytte vekk tanker som dukker opp og trening på å holde fokus
over tid. I tillegg vil jeg anbefale å skrive ned alle de tingene man skal
gjøre, ha alt i ett system man har tillit til og så bruke det i stedet for hodet
å huske alt sammen [Allen 02]. Å slippe å gå rundt og minne seg selv på
det samme hele tiden frigir masse mental energi og bidrar til økt fokus.
"As the fletcher whittles and makes straight his arrows, so the
master directs his straying thoughts."
-Buddha
Tanker som dukker opp er i den mentale dimensjonen. Men tankene
er også relatert til de følelsene som dukker opp i deg – den emosjonelle
dimensjonen. Når du trener opp mentalt fokus så vil du også trene opp
evnen til å sette til side følelser også. Å gjøre dette i en begrenset periode
for å trene konsentrasjon og holde fokus er utrolig nyttig. Over tid vil du

Se denne herlige videoen om The crazy monkey mind: http://youtu.be/
GLjelIPg3ys
2
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derimot ha bruk for å kjenne på følelsene. Legg litt innsats for å bli en
mester av følelser 3.
I tillegg så kan man ha fysiske plager som dukker opp og som gjør at
du mister fokus. Når sterke smerter dukker opp så er det vanskelig å
beholde konsentrasjonen. Det er veldig forståelig og ingen kan klandre
deg for det. Det er likevel mulig å trene opp fokus til et slikt nivå at selv
smerter blir mindre 4.
Den siste dimensjonen er spirituelle forstyrrelser. Dette er når det
dukker opp spørsmål som "hva er vitsen?", "vil jeg virkelig gjøre dette?"
og "hva er hensikten med dette?", og man mister all motivasjon. Denne
type spørsmål er oftest assosiert med det at du jobber på og med noe som
ikke gir deg noe tilbake, eksistensielle kriser eller depresjoner. Det finnes
ingen generell og lett måte å håndterer dette på. Det kan være at alt du
trenger er å minne deg selv på hvorfor du gjør det du gjør og hva som
virkelig er viktig for deg. Det kan være du trenger å finne ut av hvem du
er og hvor du skal hen i livet – det kan da være nyttig å finne deg en
skikkelig god coach. Og det kan være du bør søke hjelp hos psykolog for å
overkomme depresjon. Uansett, å være i en slik tilstand for lenge er ikke
sunt. Gjør det du trenger å gjøre for å komme ut av det.

Å bli en mester av følelsene sine handler ikke om å alltid kontrollere de og nekte de
fokus [Goleman 96]. Det handler om å fullt og helt akseptere dem og tørre å kjenne på
dem. Integrer følelsene i livet ditt heller enn å skille dem ut. Prosesser dem gjennom
heller enn å låse dem fast og dømme dem. Følelsene kan gi deg tilgang til et mye rikere
liv og også gi deg tilgang til en del av underbevisstheten din som igjen kan gjøre deg
mer kjent med intuisjonen din. Se også mer om dette under Prinsipp 7.
3

http://www.spine-health.com/conditions/chronic-pain/11-chronic-pain-controltechniques
4
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PRINSIPP 5: FOKUSER PÅ EN TING OM GANGEN

Multitasking er det å gjøre flere ting på en gang. For eksempel kan du
høre på lydbok og ta oppvasken samtidig. Eller se på tv-en og snakke i
telefonen. Eller skrive oppgave og chatte på facebook. Eller kan du det?
De aller fleste overvurderer sin evne til å multitaske. Det er veldig mye
oftere å bare avbryte en aktivitet til fordel for en annen – såkalt
switchtasking. Og det å skifte fokus fra en ting til en annen tar tid. Du må
hente opp igjen de tankene du hadde om det og så tar det tid å få opp
farten igjen.
Husker du tankeeksperimentet vi gjorde med bilturen fra Trondheim
til Oslo? Det tar tid å komme igang igjen etter en stopp. Slik er det også
når vi jobber med en ting som krever fokus og samtidig eller innimellom
prøver vi å holde en samtale på facebook eller msn, eller telefonen ringer.
John Cleese, en av verdens virkelig store eksperter på kreativitet, sier
at det tar han 20 minutter å komme tilbake i fokus igjen etter å ha tenkt
på noe annet5. Hvor lang tid tar det deg – helt ærlig?
Hvis du enda ikke er overbevist om at mulititasking ikke er svaret på
økt produktivitet; gjør denne øvelsen:
Øvelse: Hvorfor er multitasking en dårlig ide?
Denne øvelsen tar deg kun et par minutter å gjøre, og om du
mener du er god på multitasking så vil jeg anbefale deg sterkt å
gjøre den.
Ta frem et ark og lag tre kolonner på det. Øverst i kolonnene
skriver du henholdsvis "partall", "måned" og "romerske tall". I
øvelsen skal du fylle ut første kolonne med partallene fra 2 til 24,
5

Sjekk ut video her: http://www.2null.no/blogg/2011/kreativitetogproduktivitet.html
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andre kolonne med månedene fra januar til desember og tredje
kolonne med oddetallene fra I til XII.
Først: Gjør øvelsen ved å fylle ut en og en kolonne og ta tiden
du bruker. Du kan skrive så utydelig du ønsker, men skriv alt helt
og fullt. Noter ned hvor lang tid du brukte.
Etterpå: Snu arket og lag de samme kolonnene der. Men denne
gangen skal du gjøre det radvis i stedet. Det betyr at du fyller ut
første rad slik: "2", "januar", "I" før du går videre til andre rad: "4,
februar, II", osv. Ta tiden denne gangen og. (PS: Ikke tyvtitt på det
du allerede har skrevet.) Igjen, noter ned tiden du brukte.
Hva brukte du lengst tid på? Om du ikke er det neste
evolusjonære steg i arten menneske så brukte du lengre tid den
andre gangen – på tross av at du hadde gjort det en gang
allerede!

Det å multitaske – eller egentlig (som i denne konteksten) å bytte
mellom oppgaver – gir merkbart dårligere produktivitet, og jo mer
komplekse oppgaver du gjør, jo lenger tid tar det å bytte mellom
oppgavene.
Selvfølgelig er det enkelte ting som lar seg gjør samtidig. Når jeg
vasker hører jeg for eksempel veldig ofte på ei lydbok. Forskjellen er at i
den settingen trenger jeg ikke å gi mye fokus til vaskingen. Den går i
veldig stor grad på autopilot – og ved å lytte på lydbok så slipper jeg å gi
noe tilbakemelding. Det er nok å lytte.
Så spørsmålet det koker ned til er:
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Kan jeg gi begge aktiviteter den oppmerksomheten de fortjener og utføre de på et høyt
nok nivå?
Om svaret er ja, så kjør på. Men om det ikke er det, hold fokus på en
ting! Og dette gjelder for aktiviteter i alle fire dimensjoner; fysisk, mentalt,
emosjonelt/sosialt og spirituelt6.
Det som i tillegg er verdt å merke seg om multitasking er at det ofte er
en metode for å unngå å gjøre ting som er vanskelig. Jeg brukte å gjøre
dette i stor grad tidligere når jeg jobbet med doktorgraden min. Jeg
jobbet kanskje et kvarter før jeg møtte et problem som ga meg litt
motstand. Så gikk jeg automatisk å sjekket nettaviser. Det var faktisk så
ille at fingrene mine begynte å skrive nettadressen og hadde åpnet siden
før jeg egentlig la merke til det! Dermed ble jeg kastet ut i en karusell som
det ofte tok en halvtime å komme seg tilbake fra. Og det opprinnelige
problemet var jo ikke løst...7

PRINSIPP 6: LUKK ÅPNE LOOPER
Hvis det er en ting som virkelig stjeler energi og fokus fra deg så er det
de åpne loopene du har. Det er alle de tingene du har begynt på, men
ikke fullført. Det er ting som henger over deg og som ubevisst eller bevisst
dukker opp gang på gang. Hver gang de dukker opp så trykker de deg litt
ned fordi du ikke har gjennomført noe du vet du bør gjennomføre.

Det kan argumenteres for at jo høyere dimensjon aktiviteten er på, dess viktigere er
det å holde fokus på en ting. Det stemmer bra for de fleste tingene, men tenk selv
gjennom hva som ligger i dette for deg personlig.
6

Dette er ikke det samme som å virkelig koble av å gjøre noe annet – der kreative ideer
ofte dukker opp. Feks når man er på en joggetur eller skal til å sove. Dette er ikke
multitasking, men å koble av og det står mer om det under "Prinsipp 7: Håndtering av
energi".
7
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Dermed stjeler de sakte selvtilliten din og troen på at du kan fullføre det.
Det stjeler også det fokuset du burde ha på det du holder på med.
Eksempler på slike ting er:
• Du har noe uoppgjort med en venn eller slektning, men ikke tatt steget
for å gjøre opp
• Du burde ha vasket badet.
• Du har startet et prosjekt (oppussing?), men ikke fullført det.
• Du har en avgjørelse du ikke har tatt enda og bruker tid og energi på å
tenke på det og i lengden blir det mye frustrasjon.
• Bekymringer for fremtiden.
• Bekymringer for fortiden.
Å ha åpne looper er som å ha for mange vinduer åpne på en gang på
datamaskinen din; alt blir tregere og til slutt blir det full stopp. Pass derfor
på å lukke så mange looper som mulig.
Åpne looper er stort sett mentale tanker eller følelser som dukker opp,
men som for forstyrrelser så kan årsakene til disse tankene og følelsene
ligge i alle fire dimensjonene (se tabell under).
Øvelse: Lukk og utsett prosjekter
Bruk 30-60 minutter på å brainstorme alle prosjekter og ting
du skulle ha gjort ned på lapper. En ting per lapp. (Se også
Appendiks E og Getting Things Done av David Allen.) Fordel
lappene så ut i et Viktig/Haster vindu (se Prinsipp 2). Vær veldig
selektiv med hva du legger i kvadrant 1, og legg mest mulig i
kvadrant 4.
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Når du er ferdig så lager du 4 bunker: «Gjøres nå»,
«Planlegges», «Kjekt å få unnagjort» og «Kanskje en dag».
Legg (maks!) 3 lapper fra kvadrant 1 til «Gjøres nå». Resten går
i «Planlegges» sammen med kvadrant 2 lappene. Legg så flest
mulig av kvadrant 3 lappene og alle fra kvadrant 4 i «Kanskje en
dag». De lappene som da er igjen legger du i «Kjekt å få
unnagjort». Disse kan du jobbe med når du er ferdig med
kvadrant 1 og ikke har satt av tiden til kvadrant 2.
For hver av lappene som ligger i «Planlegges» så bestemmer du
når du skal gjøre disse og før det inn i kalenderen din.
Når du har gjort dette er du blitt kvitt alt i den mentale «Burde
vært gjort» boksen din. Kunder føler veldig ofte at mange kilo blir
løftet av skulderene ved bruk av denne øvelsen.

Fysisk

Mentalt

Emosjonelt/
sosialt

Spirituelt

Mye rot

Hengende
avgjørelse

Konflikt og
krangel

Uavklart identitet

Ugjort oppussing Minne seg selv Frustrasjon
på ting man skal Uhåndterte
Ikke vasket
gjøre om og om følelser
igjen
Bekymringer

Uavklart hensikt

For andre åpne looper, spør deg selv: Hva kan gjøres for å få lukket
denne loopen? Hvordan kan jeg legge dette bak meg?
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PRINSIPP 7: HÅNDTER DIN ENERGI

En essensiell kilde til fokus er håndtering av energi [Loehr 04]. Når du
har energi så har du viljestyrken til å ha den disiplinen som trengs for å
holde fokus. Energien din er en helt essensiell ressurs i deg. Bare tenk deg
hvor lite du hadde fått gjort om du ikke hadde den. Tre sentrale spørsmål
her er:
• Hvor bruker du energien din?
• Hva stjeler energi fra deg?
• Hvordan lader du opp igjen energien din i løpet av dagen, uken og
året?
Ved å se på håndtering av energi gjennom de ulike dimensjonene så
kan vi få bedre innsikt i hvordan helheten fungerer og også se forskjeller
og likheter mellom de ulike typene energier. De fire typene vi vil se på er
dermed: Fysisk energi, mental energi, emosjonell energi og spirituell
energi.

Fysisk energi
Håndtering av fysisk energi er grunnplanet i livet ditt og består av tre
elementer som jobber sammen: Trening, kosthold og restitusjon. Alle tre
må spille sammen for at du skal få optimalt med energi for å utføre det du
ønsker8.

Trening

Å gi kroppen din energi ved å bruke energi. Det høres i
utgangspunktet ganske lite intuitivt ut: Å bruke noe for å få mer av det.
Men når man ser nærmere på det så gir det likevel mening.

8

http://myrevolution.no/s/en-god-start-nytt-aar/
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Når du trener en muskel så blir den sliten og svakere i øyeblikket. Men
når kroppen så får næring og hvile, så bygger den opp igjen muskelen
enda sterkere. Det fører til at muskelen klarer enda mer neste gang.
På mye den samme måten vil energien din øke av trening. Du vil få
mer energi til å trene og du vil få mer energi til å skape det du vil og
holde fokus på det.

Kosthold

Gjenta etter meg: Mat er drivstoff, ikke underholding! Dette er en stor
misforståelse mange av oss har i hverdagen vår. Det er greit å kose seg
med noe lite én kveld i uka, men når kosen blir det normale får det
konsekvenser.
Kroppen din trenger massevis av næringsstoffer for å fungere
optimalt. Hvis du blir syk ofte eller veldig sliten – og får nok hvile – så er
det stor sjanse for at det er kostholdet ditt det er noe galt med.
Enten så får du i deg for lite av det du trenger, eller du får for mye av
noe som ikke er bra for deg.
Hva er ikke bra for kroppen din? Det finnes massevis av informasjon
på nettet9 , men det å begynne med å redusere ting som har høy
glykemisk indeks (kjører sukkernivået i kroppen rett i taket før du blir like
slapp igjen etterpå) er en bra start.
Din diett bør støtte opp under det aktivitetsnivået du har, gi deg jevn
fordeling med energi utover dagen og bære deg fysisk og mentalt gjennom
dagen.
Kroppen din er en bank, du kan sette verdier inn i den eller ta verdier
ut gjennom den maten du spiser. En lav saldo resulterer i lite energi og
mer sykdom. En høy saldo resulterer i overskudd og livskvalitet.
9

http://myrevolution.no/s/10-viktige-faktorer-for-bedre-framgang-pa-dietten/
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Restitusjon

Når vi slapper av så får kroppen muligheter til å ta seg inn igjen. Etter
ei treningsøkt så trenger kroppen din å slappe av og etter en dag med
aktiviteter trenger den en god natts søvn.
Forskere har vist at mesteparten av veksthormonene blir frigitt under
søvn. Disse brukes blant annet for å gjenoppbygge muskelvev som er blitt
ødelagt i løpet av dagen. Så sørg for å få deg nok søvn (mer om dette
under mental energi) og avslapping som restitusjon.
Om fysisk energi er noe du virkelig kan tenke deg å få stell på så fins
det coacher som hjelper deg spesifikt med dette 10.

Mental energi

Den mentale energien er det som kreves for rasjonell og logisk
tenking, problemløsning og analyser. Det er intellektets tankekraft. Den
mentale energien kan, akkurat som den fysiske energien, trenes opp til å
bli sterkere gjennom riktig håndtering av den – trening og restitusjon.

Periodevis og fullstendig avkobling

Inne i kroppen din så er det ulike rytmer som blir styrt av biologiske
klokker. Disse rytmene styrer søvn, våkenhet, kroppstemperatur og
hormonregulering. Den rytmen som alle har hørt om er døgnrytmen.
Døgnrytmen styrer energien din gjennom dagen; lite om natten og mer
om dagen.
For kvinner så er det velkjent at det fins rytmer i kroppen som gir ulik
mengde energi gjennom måneden også.

En av de som virkelig er flink til dette og jeg kan anbefale er Børge Fagerli.
http://borgefagerli.no
10

32

Del 1 - Prinsipper og dimensjoner

Det som er litt mer ukjent er at man har rytmer som regulerer energi
gjennom dagen også. Og disse har stor innvirkning på hvordan vi jobber.
Og siden de fleste av oss har jobber som krever at vi er mentalt på topp så
er det vanlig å heller ta seg en kopp kaffe når man blir trøtt heller enn å
respektere og bruke de naturlige rytmene.
For å trene den mentale energien og håndtere den på best mulig måte
er det lurt å ha fullt fokus på en oppgave og så ha full avkobling. Fullt på
og fullt av. Akkurat som å trene det fysiske.
I en studie av hva som skiller de alle beste fra resten av verdenstoppen
i tennis så var en av de virkelig avgjørende faktorene at de aller beste
koblet helt av i pausene [Loehr 04]. De byttet hånd på racketen, spilte
gjerne på strengene og koblet fullstendig av mentalt sett.
For oss vanlige mennesker så gjelder det derfor å ha pauser utover
dagen som passer med de rytmene som er i deg11 . Ta pausene fullt og helt
med fullstendig avkobling fra det du gjør – og så fullt på igjen.

Søvn

Forskerne vet enda ikke akkurat hvorfor vi trenger søvn, men vi vet at
det er en anabolsk (bygge) prosess i kroppen. De tror den gjenoppretter
kroppens energinivå som har blitt brukt gjennom dagens aktiviteter.
I tillegg er det masse aktivitet i nervecellene i enkelte deler av hjernen.
En teori er at denne aktiviteten er med på å lagre informasjon, kunnskap
og erfaringer du har tilegnet deg i løpet av dagen.
De fleste voksne trenger 7 til 9 timer med søvn hver natt, men de
fleste av oss får ikke nok. En undersøkelse fra USA viser at kun 4 av 10
får nok søvn. Igjen så er det jaget etter å presse mest mulig inn i løpet av

11

Se et eksempel på pauser under Eksempelsteg 2: Ren arbeidsdag
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24 timer, sitte å se på TV utover kvelden eller man blir liggende å tenke
og gruble på noe.
Noen tegn på at man får for lite søvn er 12:
• Vanskeligheter med å våkne om morgenen
• Avhengig avl snooze-knappen
• Konsentrasjonsvansker
• Holde på å sovne i møter, forelesninger eller lignende
• Humørsvingninger og til og med depresjon
Akkurat som det er mulig å trene opp konsentrasjon og fokus så er det
mulig å lære seg å sovne raskere. For meg inkluderte det å lytte på
avslappingscd-er, mentalt slappe av hver eneste muskel i kroppen en om
gangen, kjenne hjerterytmen og pustingen min og telle bakover. I løpet av
noen måneder og år så har jeg nå trent meg selv dit at det er veldig
sjelden jeg ligger våken mer enn 5-10 minutter før jeg sovner. Sjekk ut
http://www.wikihow.com/Fall-Asleep for flere teknikker.

Emosjonell og sosial energi

Dette handler om kvaliteten på energien din. For eksempel vil noen
mennesker gi deg positiv energi, mens andre vil bringe inn negativ energi.
Følelser du har vil også være positive eller negative. Håndtering av
emosjonell og sosial energi er å bygge opp kapasitet for mer positiv energi
i livet og redusere det negative. Kapasiteten for positive følelser kan trenes
opp over tid - akkurat som de mentale og fysiske energiene.

12

Les mer om søvn her: http://www.helpguide.org/life/sleeping.htm
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Kjenne på følelsene

Du kan trene deg selv til å håndtere følelser. Det betyr ikke, som
mange tror, at vi "slipper" å føle noe eller at vi nekter følelser plass i livet
vårt. Det betyr at du kan integrere de så godt i livet ditt at du blir en mester
av følelser.
Når en uønsket eller "vond" følelse dukker opp er det to
hovedstrategier som ofte brukers. Den første er at vi stenger for, prøver å
hindre den adgang ved å holde den fast og ikke vil anerkjenne at den er
der. Den andre er å gi oss fullstendig hen til følelsen, la den komme og
tenke på betydningen, eller tolkningen, av den og kjenne på hvor vond
den er.
Ingen av disse måtene er feil, de har alle sine øyeblikk de er gode for.
Men om du ønsker å bli en mester av følelser hjelper det hverken å nekte
å akseptere dem eller la seg overvelde helt.
Et første steg er å innse at du ikke er følelsene dine13. Det går an å ta et
steg ut av dem og bare la de være følelser – fysiske følelser. Det vil si at du
unngår å tolke de. Om du har en klump i magen så er det bare en klump
i magen – ikke gi den en mening ut over det.
Så start med å kjenn etter hvor i kroppen følelsen manifesterer seg;
hvilken form, konsistens, farge og bevegelse den har. Siden kroppen
habituerer (blir vant til) om ting er lik hele tiden (feks vil du ikke merke en
lukt etter å ha kjent den ei stund) så må slike følelser bevege på seg og
forandre seg hele tiden. Hvis du da lar de prosessere gjennom i stedet for å
holde dem fast. Den fysiske følelsen vil forandre seg og til slutt forsvinne
helt. Kanskje ut gjennom et sted i kroppen eller kanskje bare bli så svak at
den forsvinner.

13

Å ikke være følelsene sine er en del av det som læres bort på kurs i mindfulness.
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I starten kan dette være uvant og det kan ta opptil 10-20 minutter,
men etterhvert som du trener deg på dette og bygger opp
følelsesmuskelen din så går det raskere og raskere.
Som alt annet du trener på så trenger du restitusjon og avslapping
emosjonelt og for å ikke bli utbrent. Så lær å kjenne
på følelsene. Gå
helt inn i det – og så koble av med å gjøre noe som er emosjonelt positivt
(eller nøytralt).
Øvelse: Kjenne på den fysiske følelsen
Tenk tilbake på en situasjon som var følelsesmessig sterk for
deg. Første gang du gjør øvelsen så velg en som er sterk nok til at
du får frem en fysisk følelse, men ikke så sterk at du forsvinner
inn i den og bli overveldet.
Når du har funnet en situasjonen så setter du deg godt til rette
i en god stol eller sofa og plasser deg selv der du var den gangen.
Føl, se og hør det du hørte da, og få tilbake den følelsen som
dukket opp i deg. Bli nysgjerrig på den følelsen som du kjenner i
kroppen. Beskriv den mest mulig nøyaktig på alle mulige fysiske
måter:
• Plassering (så nøyaktig som mulig: 2 cm innenfor navlen, midt
inne i halsen, ...)
• Størrelse (liten, stor, nøyaktig hvor stor, som en tennisball, ...)
• Form (rund, firkantet, oval, avlang, flat, skål, spiss, ...)
• Konsistens (hard, myk, tåke, porøs, ...)
• Farge (rød, grønn, eggeskall, gjennomsiktig, ...)
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• Bevegelse (opp, ned, mindre, større, utover, innover, strålende,
kriblende, pulserende, ...)
Pust rolig og dypt med magen. Legg så merke til hvordan
følelsen forandrer seg når du bare lar den være uten å tolke eller
dømme den. Hold på nysgjerrigheten din for hvor den beveger
seg og bare legg merke til hvordan den forandrer seg ut fra
hvordan du beskrev den i starten.
Fortsett med dette til den enter forlater kroppen eller den blir
så svak at du ikke kjenner den lenger.
Etterhvert som du gjør dette flere ganger vil du raskere og
raskere kunne prosessere gjennom følelser slik at du slipper å bli
låst eller overveldet av dem.

Øk positiviteten rundt deg

Enkelte sosiale sammenhenger gir deg positivitet, mens andre tømmer
den emosjonelle bankkontoen din. Tilsvarende er det med mennesker.
Noen gir deg positivitet mens andre fører til at du blir negativ og
deprimert.
Finn ut hvilke situasjoner og mennesker som tar fra deg energi og still
deg så spørsmålet: Er det virkelig verdt å ha disse situasjonene/personene
i mitt liv? Om svaret blir nei; reduser det til så mye som er rett for deg.
På den andre siden: Hvilke situasjoner og mennesker gir deg positiv
energi? Fyll livet ditt med flere av disse og du vil automatisk begynne å
fylle deg opp med mer positiv energi og vil føle deg bedre.
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Spirituell energi
(Jeg innsert at denne overskriften kan virke veldig "New Age" eller
alternativ, men jeg skal prøve å bryte det ned til deler som gjør at det blir
så virkelig og konkret at de aller fleste kan relatere til det. For deg som
fortsatt er skeptisk, husk at vi bare ser på et prinsipp gjennom en
dimensjon og ser hva som dukker opp.)
Den spirituelle energien er den som gjør deg motivert og er grunnen
til at du gjør det du gjør. Vi kan beskrive den som vinden i seilene dine –
det som driver deg fremover. Det handler om å ha en mening eller
hensikt. Vi har alle vårt verdenssyn og ditt får deg til å bli motivert til å
gjøre noe eller ikke. Så hvordan støtter ditt verdenssyn deg i å leve ut et
liv fylt med glede og energi?
Det kan være lettere å kjenne igjen når vi er tom for spirituell energi.
Det merkes når det vi gjør, hverdagen eller livet ikke lenger har noen
mening. Når man blir helt tom innvendig og mister fullstendig all energi.
Folk har ulike måter å fylle opp den spirituelle energien på. For noen
så er det spirituell praksis gjennom feks bønn, meditasjon, reiki eller yoga,
mens for andre er det å gå en tur i vakker natur eller å jobbe med hva
meningen i livet ditt er. Dette relaterer til det som står under Prinsipp 2:
Prioriter de viktige tingene.
Martin Luther King jr. skal ha sagt at han hadde så mye å gjøre en
dag at han måtte ta en ekstra time med bønn. Hvilke aktiviteter gir deg
vind i seilene dine slik at du kan opprettholde motivasjonen gjennom
dagen, uka, måneden og året?

Total energihåndtering

Nå har vi sett på de hver for seg, men hvordan henger de sammen?
Du har sikkert kjent på det at du kan være ganske utslitt mentalt etter en
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lang dag på jobben, men om du da kommer deg opp av sofaen og drar på
trening så kan det være ei kjempeøkt. Tilsvarende kan du være ganske
kjørt emosjonelt, men om du klarer å legge vekk følelsene så får du til å
jobbe bra.
På den andre siden så er det slik at er du helt utslitt av en type energi,
feks mentalt, så er det eneste du vil å slappe av. Det virker som det er slik
at blir man helt tom for en type så får man ikke brukt de andre typene.
"De fleste av oss er undertrent fysisk og spirituelt (ikke nok
stress) og overtrent mentalt og følelsesmessig (ikke nok hvile)."
-Jim Loehr
Øvelsen under vil sette deg i gang med å bruke dette i praksis.
Øvelse: Hvilke aktiviteter gir deg energi?
Ta for deg de fire dimensjonene, tenk over og skriv ned de
aktivitetene som gir deg forskjellige typer energi. Hva er det som
fornyer energilagrene dine? Hva er det som gjør at du lyser opp?
Hva gjør at du får trent opp de fire ulike sidene (dimensjonene) i
deg?
Noe av det du gjør vil kunne hjelpe deg på flere måter
samtidig. For eksempel vil en inspirerende samtale med venner
kunne være både emosjonelt og spirituelt givende. Et annet
eksempel er at yoga kan være både fysisk, mentalt og spirituelt.
Hvor er dine synergieffekter?
Her er noen eksempler. Prøv å vær så spesifikk som mulig.
Fysisk: Cageball, styrketrening, god og sunn mat, yoga, acai
og protein smoothie, ...
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Mentalt: Nok søvn (7-9 timer), yoga, fullt fokus, full avkobling,
meditering, visualisering, ...
Emosjonelt/sosialt: Inspirerende samtaler, takknemlighet, øve
og utøve empati, kjenne fysisk på følelse, være tilstede med
barn, ...
Spirituelt: Inspirerende samtaler, inspirerende lesing, yoga,
tenke over hva som virkelig betyr noe for meg, din versjon av
bønn eller meditering, ...
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Del 2 – Praktisk gjennomføring
I denne delen så får du det du trenger for å være klar til å
gjennomføre endringene. Først er det en innføring i hva som gjør
forandring vanskelig og hvordan å håndtere den motstanden som dukker
opp. Så setter vi sammen prinsippene og dimensjonene ovenfor til
stegvise eksempler. Stegene er de jeg trengte der jeg var. Hvis de ikke
passer helt til ditt liv, så bruk de gjerne som inspirasjon og eksempler på
hva som kan gjøres.

MOTSTAND MOT FORANDRING

Den største utfordringen med å gjøre forandringen er den indre
motstanden din mot dem. Du er vant med å gjøre ting på en måte – et
mønster du kan følge uten å være bevisst på det. Når du skal forandre
dette så tar det tid og vanen må holdes bevisst på plass. Se figur 1 for en
illustrasjon av dette.

Figur 2: Å forandre en vane (del 1)
A er det du er vant med å gjøre, og siden du er vant med å gjøre det
er det dit du trekker naturlig. Hvis du skal begynne å gjøre B i stedet så
må du bevisst holde deg selv (den røde kulen) der. Over tid vil det bli
lettere siden det lager seg en ny vane med å gjøre B. Se figur 2. Om du
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gjør B over lengre tid så vil det etterhvert bli lettere å gjøre B enn A og
det går av seg selv.

Figur 3: Å forandre en vane (del 2)
Vær forberedt på å kjenne denne motstanden på fysiske, mentale og
emosjonelle dimensjon.
Emosjonell dimensjon
Følelsene dine vil fortelle deg at det nye du gjør ikke stemmer14. På
bakgrunn av det kan det dukke opp massevis av unnskyldninger som
alle er basert på rasjonaliseringer av det ubehaget som ofte følger med
forandring. Det vil feks gi utløp for følgende unnskyldninger: "Der er
ikke så farlig akkurat i dag", "Jeg har vært så flink at jeg kan ta resten i
morgen" og "Neste gang skal jeg følge planen".
Mental dimensjon
Motstanden fra dette nivået er som regel at du må bruke en del
viljestyrke for å gjøre forandringene. Når du på slutten av dagen
kommer til et punkt der du er mentalt sliten så er det mye
vanskeligere å gjennomføre.
NB: Slik jeg beskriver følelser i denne delen så må det ikke forveksles med intuisjon
eller en følelse av at noe virkelig er galt. Det gjelder kun de små og store
unnskyldningene som dukker opp for deg når du prøver å gjøre noe som du egentlig
vet at er rett.
14
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Fysisk dimensjon
Begynner du å trene så vil du kjenne på kroppen at den blir fysisk mer
sliten i starten. På samme måte vil andre endringer også føre til at du
får fysiske protester fra kroppen i starten.
Årsaken til at den spirituelle dimensjonen ikke er nevnt her, er at jeg
antar at den forandringen du gjør vil gå i retning av det som er rett for
deg. Det vil si; noe som gir deg mer mening i livet og støtter opp om den
personen du er på ditt aller beste. Vær sikker å at den forandringen du
setter i gang ikke strider mot dine kjerneverdier eller livskvalitet.

HÅNDTERING AV MOTSTANDEN

Det er flere måter å håndtere motstanden som kommer. Hver for seg
vil de gjøre det enklere og til sammen vil de føre til at du gjennomfører.

Vær bevisst

Første steget på veien til å håndtere motstanden er å vite at den
kommer. Hvis du ikke er forberedt på at motstanden vil være der så vil
det virke som det er umulig å gjennomføre. Ved å forberede deg mentalt
og emosjonelt på at den kommer så vil du klare å holde motivasjonen
lenger og komme over den første og vanskeligste perioden.

Mindre er mer og sakte er raskt
Det er ganske vanlig å bli kjempemotivert av å sette i gang og jobbe
med disse tingene. Det er da fort gjort å bli utålmodig og ønske seg alt på
en gang. Det blir ganske snart som å sjonglere 10 baller på en gang –
man setter de alle i gang samtidig og mister de aller fleste (alle?) i gulvet.
En bedre måte er å fokusere på hva du vil ha utført i løpet av den neste
året. Ta så få ting som mulig om gangen og sørg for at de kommer i mål
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[Babauta 08]. Det kan virke som dette vil gå alt for tregt, men husk på at
livet ditt er et maraton – ikke en sprint. Den som holder ut er den som
kommer ut på toppen på slutten.

Vit din hvorfor

Bli klar over grunnen til hvorfor du gjennomfører. For hver ting du
gjør, skriv opp dine dype hvorfor (som beskrevet i Prinsipp 1). Og når du har
gjort det – pass på å se over dem så ofte som mulig (hver dag?) og
oppdater dem om det er nødvendig. Dette vil føre til at du holder
motivasjonen din oppe slik at du faktisk gjennomfører selv med
motstanden i deg selv.

Ha klare og tydelige strategier

Lag deg så detaljerte planer som mulig for å komme dit du vil. Skriv
ned hva, hvor, hvordan og når. Klare strategier gjør at du er forberedt og
slipper å tenke på hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det når du
setter i gang. Når du ikke har dette klart så er det lett å utsette og
dørstokkmila blir lengre.
Si at det jeg ønsker å gjøre er å planlegge hver arbeidsdag på forhånd
slik at jeg får gjort mer av de viktige tingene. Hva blir da at jeg skal se over
arbeidsoppgavene jeg kan velge og så bestemme meg for hva jeg skal
gjøre og hvordan jeg skal gjøre det. Hvordan er å skrive alle de «todo»
tingene mine på lapper som jeg legger utover bordet. Så vil jeg bestemme
meg for hva jeg skal gjøre denne dagen, hva jeg utsetter til neste dag,
senere i uken eller neste uke, og til slutt legge lappene i den rekkefølgen
jeg ønsker å gjøre det. Når er at jeg skal gjøre det som siste ting jeg gjør
før jeg gir meg med å jobbe dagen før. Hvor er på skrivebordet på
kontoret mitt.
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Eksempelet over kunne vært enda mer detaljert. For eksempel så kan
jeg også bestemme meg for størrelsen på lappene, maksimalt antall timer
en «todo» skal vare før jeg deler den opp i mindre deler, osv. En rettesnor
jeg kan tilby deg her er å se på hvor detaljert det trenger å være for at du
faktisk utfører det og gjør det på en effektiv måte.

Gjøre det uunngåelig: Regler og og ritualer

Tenk deg følgende scenario: Si at du har bestemt deg for å trene fire
ganger i uken. Du er blitt helt klar på hvorfor du skal gjøre det og hvilken
forskjell det vil gjøre for deg langsiktig. Du er klar over at motstanden
kommer og har forberedt deg på det. Du har også satt av denne måneden
til at det er denne nye vanen du skal få inn. Uke nummer en gikk greit
med fire treninger. Men så kommer slutten av uke nummer to og du har
vært litt småsyk og det har skjedd litt mye ellers i livet. Det har ført til at
du har kun trent tre ganger denne uken. I tillegg er du sliten og alt du har
lyst å gjøre er å legge deg nedpå sofaen og se en film. Hva gjør du i en slik
situasjon? Gir du etter for fristelsen og tenker "det er ikke så farlig om jeg
gjør det akkurat i dag?" eller har du nok selvdisiplin til å ta det første
steget og dermed gjennomføre treningen?
Dette er en type situasjon som kommer til å oppstå. Du kommer til
møte denne type motstand. Det kommer til å dukke opp ting som vil fore
din egen indre sabotør med masse argumenter for at du ikke trenger å
gjennomføre. I en slik situasjon er det viktig å ha gjort det du skal
uungåelig.
Først en liten advarsel: Det jeg skal dele med deg nå er veldig
kraftfullt og vil få deg til å gjennomføre ting du ikke trodde du skulle
klare. Det er utrolig viktig å kun bruke det på ting som virkelig er viktig for
deg: De tingene, vanene og aktivitetene du vet du absolutt trenger for å
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nå neste nivå. Dette er de aktivitetene du kan kalle for ritualer: Aktiviteter
som du vet vil gi deg (og andre rundt deg?) masse igjen over tid.
Å gjøre noe uungåelig er en tre-stegs prosess: Regler, konsekvenser og
ansvarliggjøring. Alle tre må være med for å kaste hatten sin over gjerdet
slik at du er garantert at det blir gjennomført.
Regler:
Sett opp de reglene som skal gjelde. Hva skal jeg gjøre, når, hvor,
hvordan, hvor ofte og hvor lenge? Et eksempel:
"Jeg skal trene minst 45 minutter fire ganger i uken. Det skal være
minst en trening på morgenen, resten når det passer. En trening skal
være styrke og en skal være kardio mens de to siste kan jeg trene det
jeg vil. Dette skal jeg gjennomføre i 2 måneder og så vurdere på nytt."
Konsekvenser:
Her finner du en konsekvens som du må gjøre om du ikke følger
reglene.. Det kan være å betale penger (til en kompis, veldedig
organisasjon eller politisk parti), vaske toalettet til naboen, ta
oppvasken til en grisete slektning/venn, osv. Her er poenget at
konsekvensen må være verre for deg å gjøre enn å gjennomføre det du
skal. Et eksempel:
"Hvis jeg ikke trener fire ganger i uken så må jeg gi 1000,- kroner for
hver trening jeg ikke har gjennomført til Fremskrittspartiet eller Rødt
(bruk det partiet du er minst enig med for ekstra effekt!)."
Ansvarliggjøring:
Så må du finne noen som kan holde deg ansvarlig for det du sier du
skal gjøre. Finn en person som sørger for at du faktisk gjennomfører
og som du vet ikke vil "tilgi" deg om du ikke gjennomfører. Fortell den
personen om hva du har tenkte å gjøre, hvorfor og at du må
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rapportere daglig eller ukentlig om fremgangen din ellers så skal
konsekvensene skje.
De aller fleste vil nå kjenne at det knyter seg litt i magen og tenke:
"Skal jeg virkelig gjøre dette?"
Husk at det er nå – når du er helt klar på motivasjonen din og er
bevisst hva som virkelig er viktig for deg – at du har en gylden muligheten
til å legge det opp slik at du må lykkes. Når du er i situasjonen der det
faktisk skal gjennomføres så kan du være i alle mulige forskjellige humør
og viljestyrken kan være lav. Gjør deg selv en tjeneste mens du er sterk slik
at du i de svake øyeblikkene gjennomfører: Kast hatten over gjerdet.

Søk profesjonell hjelp
Om du er inspirert til å virkelig ta tak i deg selv og gjøre de
forandringene som trengs så vil jeg anbefale å søke profesjonell hjelp. En
god coach kan blant annet hjelpe deg med alle stegene i denne boken og
designe vaner og rutiner (som de i neste kapittel) som passer perfekt inn i
din situasjon.
Om du er nysgjerrig kan du lese mer om coaching på 2null.no.
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STEGENE

Resten av denne boken består av eksempler på steg for hvordan du
kan bruke lærdommene ovenfor til å skape et liv med fokus for deg selv.
Eksemplene er tatt fra min egen og andre (som har lest tidligere utkast av
boka) sin erfaring så de er reelle og resultatene fra dem er reelle. Tilpass
de til din egen situasjon der du er i livet ditt.

Eksempelsteg 1: Fysisk energiboost
Hensikt

Å skape den energien i kroppen som trengs for å legge grunnlaget for
et bra liv. Å kvitte seg med den motstanden en kropp med fysisk
underskudd gir og sørge for at det fysiske fundamentet er på plass.

Vaner

• Trene minimum 3 ganger i uken + en yoga.
• Spise grønnsaker hver middag.
• Kjøpe inn frukt som jeg kan spise når jeg blir småsulten.

Aktiviteter

• Kjøpe inn treningsmatte.
• Finne yogasenter/video.

Status

Startet: 10.12.2010
Jeg ringte [kompis] i dag og fortalt ham hva planen var og bandt meg
til å gjennomføre trening ved å love følgende: Jeg skal betale [kompis]
1.000,- kroner for hver uke jeg ikke gjennomfører nok treninger i tre
måneder fremover.
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Oppdatering: 24.01.2011
Jeg har enda ikke betalt [kompis] noe, så treningen er gjennomført
med bra stil! Det har blitt noen yogatreninger sent på
søndagskveldene, men det er blitt gjort! Grønnsaker til middag og
frukt går stort sett bra så lenge jeg har husket å kjøpt det inn. Må
kjøpe inn frosne grønnsaker for å ha et større lager som kan brukes av.
Oppdatering: 24.02.2011
Treningene begynner virkelig å bli lettere å gjennomføre, og jeg blir
oftere ferdig tidligere i uka slik at søndagskveldene blir brukt til å gjøre
det jeg vil Jeg spiser nå frukt/grønnsaker til omtrent hvert eneste
måltid. Er faktisk gått så langt at jeg føler grønnsaker er en naturlig
del av en middag nå. De få gangene jeg ikke har grønnsaker til
middag så savner jeg dem. Disse vanene er virkelig blitt innført!
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Eksempelsteg 2: Fokus i arbeidsdagen
Etter at steg 1 er kommet godt i gang og begynner å bli innarbeidet
kan jeg nå bruke en del av den økte energien og motivasjonen til å sette i
gang neste. Jeg kommer fortsatt til å ha fokus på steg 1, men det er på tide
å innføre neste steg.

Hensikt

Hensikten her er å skape en arbeidsdag som gir meg størst mulig
produktivitet og trener fokusmusklene samtidig som jeg får lagt dagen
opp slik at jeg får behandlet energien min best mulig.

Vaner

• Start arbeidsdagen ved å lage en plan over dagens aktiviteter.
• Fokuser på en oppgave om gangen
• Bruk 50/10 regelen. 50 minutter jobbing, 10 minuter pause. Bruk en
timer!
• Bruk de 10 minuttene til å slappe av, meditere, gjøre yoga, snakke med
kollegaer og spise frukt.
• Begrens epostlesning, chatting og bruk av sosiale medier til planlagte og
korte perioder gjennom arbeidsdagen.

Aktiviteter

• Kjøpe timer
• Kjøpe et "rent liv" silikonarmbånd for å minne meg selv på at jeg skal
gjennomføre

Status

Startet: 27.01.2011
Timer er lastet ned som en applikasjon på pcen på jobb og
silikonarmbånd er bestilt på nett.
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Oppdatering: 24.01.2011
Dette har vært en stor suksess! Jeg får gjort mer på mindre tid fordi jeg
er fokusert og har massevis av energi gjennom dagen. Allikevel, det er
fortsatt forbedringer å gjøre. Dette er en liste med utfordringer jeg har
møtt så langt og hvordan jeg tenker å håndtere dem.
Utfordring

Størrelse Type

Forbedring

Møter kan vare mer enn Medium
en time

Ekstern Legg inn en pause før møtet, og om møtet
er langt, foreslå en 10 minutters pause
underveis.

Uforutsette møter

Lav

Ekstern Ta en pause så snart som mulig

Glemme å slå på timer

Medium

Intern

Sende tekstmelding til kompis så snart det
skjer. “Skammens SMS”

Være så opptatt i
arbeidet at jeg ikke
stopper når timeren
ringer

Lav

Intern

Opp til ti minutter ekstra overtid er ok så
lenge jeg kan nå til en milepæl. Sett
timeren på 10 minutter. Hvis ikke jeg
stopper da: "Skammens SMS"

Tekstmeldinger/mailer/
telefonsamtaler

Medium

Intern

Slå av mailvarsler og lyd på mobilen. Svar
på telefonsamtaler, tekstmeldinger og mail
to ganger om dagen.

Oppdatering: 14.03.2011
Jeg er mer produktive, men glemmer å time «overtiden». Jeg legger
merke til at jeg blir dratt mot mine gamle vaner. Fra og med i morgen:
Ingen unnskyldninger. Følg planen. På tide å sette seg selv fri!
Oppdatering: 15.04.2011
Jeg er blitt enda bedre på å følge meg selv opp med timer. Fokus er
blitt skarpere og jeg får mye gjort i de 50-minutters arbeidsperiodene
mine. Det er fortsatt utfordringer i forhold til møter og uforutsette ting
som dukker opp, men vanskelig å unngå helt med team-arbeid. Alt i
alt en stor suksess som virkelig kommer til å betale seg tilbake i form
av forbedret produktivitet og fokus i lang tid fremover! Anbefales!
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Eksempelsteg 3: Være til stede og oppmerksom rundt andre
Etter suksess i begge de to foregående stegene er det på tide å starte
neste fase. Jeg skal fortsatt vedlikeholde og gjøre småforbedringer i de
forrige, men nå skal hoveddelen av viljestyrken brukes på å nå neste nivå.

Hensikt

Her blir fokus på de sosiale og emosjonelle aspektene. Det er for å bli
enda mer tilstede med venner og kjente, og ha kvalitetstid med kjæreste
og datter. Det er viktigere med kvaliteten på tiden enn mengden med tid.

Vaner

• Være tilstede i det jeg gjør. Vær oppmerksom og i øyeblikket.
Oppmerksomhet skaper kvalitetstid. Legge vekk pc/mobiltelefon/tv når
jeg er med andre folk (spesielt datter og kjæreste, men også generelt).
• La telefonen være når den piper og jeg er sammen med andre.
• Jeg blir for tiden for kjapt irritert. Jeg ønsker å forbli sikker, trygg og
rolig. Søk først å forstå deretter å bli forstått. Vanen blir her å
identifisere at jeg er på vei til å bli irritert, se det fra den andre sin side
og forstå hva som ligger der.

Aktiviteter

• Identifiser en fremtidig situasjon som jeg vet kan irritere meg. Visualiser
situasjonen og det jeg ønsker å gjøre. På den måten trener og forbereder
jeg hjernen til å reagere på en ny måte.

Status

Startet: 24.02.2011
Oppdatering: 14.03.2011
Jeg er bedre på å legge vekk pc og mobiltelefon, spesielt siden jeg la til
ekstra forpliktelse på det ved å fortelle det til kjæreste, datter og
venner. Når jeg ikke gjør det selv så blir jeg veldig fort påmint det.
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I stedet for å bli trigget jobber jeg nå med å spørre "Hva mener du?"
for å kjøpe meg selv nok tid til å bli nysgjerrig på hvor den andre
personen kommer fra. Det trengs forbedring fortsatt, men det er klart
noe som er på vei.
Oppdatering: 15.04.2011
Jeg glemmer meg fortsatt av og til, men totalt sett så er jeg blitt mye
bedre på å vurdere om det virkelig er nødvendig å ta frem
mobiltelefon eller pc for å gjøre noe mens andre er der. Jeg merker at
de jeg er rundt setter pris på det når jeg i stedet for å kaste meg over
mobiltelefonen når den ringer bare slår av lyden og fortsetter å prate
med dem.
"Hva mener du?" fungerer bra. Jeg har oppdaget en ting til som
virkelig gir det med å få andre til å føle seg forstått en ny dimensjon.
Det er å vise at du har forstått følelsen de har i øyeblikket. Et kjapt
eksempel: Når datteren min sliter med en lekse og begynner å bli
irritert så kan jeg enten komme med et råd direkte; "Jada, men om du
bare prøver litt til så skjønner du det" eller jeg kan forstå følelsen og
reflektere den tilbake til henne: "Du er irritert fordi leksen er
vanskelig", og når jeg har truffet den så føler hun seg forstått og
samme råd som over vil mye lettere bli tatt imot.
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Eksempelsteg 4: Finne identitet og meningen i livet
Nå er veldig mange av de hverdagslige tingene håndtert og mye av
friksjonen som skaper støy i livet mitt er forsvunnet og det er på tide å se
på de større linjene i livet.

Hensikt

Denne delen jeg jobber med her er å finne ut hva livet mitt virkelig
handler om. Svarene på slike spørsmål finnes i meg selv, jeg må bare
legge til rette for at de skal få komme frem. Dette er spirituelle og
verdispørsmål som har potensiale til å snu opp-ned på livet mitt.

Vaner

• Før jeg har kommet frem til noe så er det å gjøre minst en øvelse i uka
som hjelper meg å bli klar over hvilke verdier jeg har, hvem jeg er, hva
mitt kall i livet er, hvilke leveregler jeg skal ha, hva som gjør meg unik,
hvilke talenter og styrker jeg har og hva min hensikt i livet er.
• Når jeg har kommet frem til det så er det å holde et fokus på det ved å
skrive det opp hver dag, videreutvikle det og – ikke minst – legge livet
mitt i større og større grad opp etter det.

Aktiviteter

• Gjøre øvelse for å finne identifisere kjerneverdiene mine
• Gjøre øvelse for å finne hensikten i livet mitt.
• Søke på nett etter andre øvelser

Status

Startet: 14.3.2011
Funnet og bestemt meg for leveregler. Mine er: "Mitt liv er mitt
budskap: lytte empatisk, gi massiv verdi, inspirere til forandring, bli
den beste jeg kan bli, gjøre verden bedre og forlate den med fred."
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Dette kommer alltid til å være under forandring og forbedring, så
forvent at det blir mer raffinert i fremtiden.
Oppdatering: 15.4.2011
Klarlagt verdiene mine og gir meg selv score ettersom hvor god jeg er
til å holde dem. Mine verdier (kombinasjonene kommer nok ikke til å
gi mening for andre enn meg selv, men det har med hvordan språket
begrenser meningen)
1. Ypperlighet / Kaizen / Suksess / Hensikt / Integritet / Positiv
2. Helse / Emosjonelt velvære / Indre fred / Takknemlighet
3. Kjærlighet / Åpenhet / Familie / Relasjoner / Seksualitet /
Generøsitet
4. Moro / Livsnytelse / Eventyr
5. Lærdom / Visdom / Evner
6. Utfordringer / Risikoer
7. Sikkerhet / Trygghet
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Eksempelsteg 5: Fysisk energi på topp
Nå har jeg gått en hel runde gjennom dimensjonene: Fysisk ->
mentalt -> emosjonelt/sosialt -> spirituelt og det er på tide å ta de fysiske
endringene til neste nivå.

Hensikt

Å følge opp steg 1 og videreføre med nye forbedringer for å fortsette å
øke energien min og redusere de tingene som ødelegger for veien mot
målet

Vaner

• Drikke et stort glass vann hver morgen. Bakgrunnen er at når man har
sovet lenge så trenger kroppen påfyll av væske. Her gjelder det å gjøre
klart vannet på forhånd slik at det på morgenen blir så lite motstand
som mulig. Altså, bare er å drikke. Hver kveld skal jeg altså sette frem et
stort glass vann ved siden av vasken på badet.
• Ren spising av sjokolade. Jeg spiser sjelden sjokolade, men når den står
foran meg så går armen og munnen på autopilot og hverken nyter eller
legger merke til at bitene forsvinner. Så den nye vane er å ta et par-tre
stykker og nyte hver bit.
• Slutt med snoozing. Snoozing fører med seg hverken god søvn eller god
våkentilstand, men derimot at en blir trøttere. For å forenkle det å
våkne på morgenen skal jeg gjøre klar en inspirerende video (ted.com
eller lignende) på pcen min før jeg legger meg. Våkn opp på alarmen og
se!

Aktiviteter

• Lage en startliste med videoer jeg har lyst å se slik det er lett å plukke en
kvelden før.
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Status

Startet: 15.04.2011
Oppdatering: 18.05.2011
Veldig bra! 9 av 10 morgener gjennomført uten å ligge lenger enn 2
minutt. Og vannglasset blir drukket enda oftere. Jeg har gått over til å
ha det ved siden av senga i stedet. Sjokoladespisingen er fortsatt en
utfordring; det er altfor lett å gå inn i den ubevisste handlingen å
fortsette å spise.

57

Fokus

Eksempelsteg 6: Mer fokus på de viktige tingene på jobb
Hensikt

Å få gjort mer av de viktige tingene i løpet av ei uke. Dette er
nødvendig for å få plass til de store tingene som virkelig er viktig, men
som ikke haster. Det er her proaktiviteten og å skape det jeg har lyst å
gjøre kommer fra.

Vaner

• Lag en plan for uken på søndag. Denne skal inkludere rom for topp tre
viktigste tingene jeg har satt opp mål for.
• Lage en plan for neste dag på slutten av hver arbeidsdag.
• Gjennomføre gjennom uka de tre viktigste aktivitetene.

Aktiviteter

• Bruke 50 minutter på å brainstorme alle prosjekter og ting jeg skal
gjøre. Skrive ned og rangere de etter hvor viktig de er. Denne listen skal
brukes som input til hver søndagsplanlegging.
• Skrive opp nøyaktig hvordan jeg skal gjennomføre planleggingene.

Status

Startet: 18.05.2011
Gjennomførte brainstorming og kom opp med en lang liste med ting.
Godt å få det ut av hodet og ned på arket. Delte prioriteringshaugene
i to deler: Små oppgaver og prosjekter. Dermed kan jeg få gjort en del
kjappe småoppgaver underveis og ikke bare drukne i de store
oppgavene.
Strategiplanen med hvordan jeg skal gjennomføre dette i praksis er
også gjennomført.
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Oppdatering: 16.06.2011
Det gir stor mening å prioritere det på denne måten. Jeg får fremdrift
hver uke i de viktige prosjektene, og får plukket noen småting av listen
også hver uke. Utfordringen er når det skjer store uforutsette ting som
gjør at jeg må legge bort de viktige tingene og fokusere på de som
haster. Totalt sett en suksess siden jeg får gjort mer av de viktige
tingene ved å prioritere de på denne måten.
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Appendiks A: Loggføring av daglige
vaner
Før opp et navn på vanen i første kolonne og sett et kryss for hver dag
du gjør det du skal. Legg denne et sted der du ser den minst hver dag!
Den vil da gjøre det veldig tydelig for deg om du klarer å gjennomføre
vanen eller ikke. Se tabell på neste side.
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Vane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Appendiks B: Hvordan finne
kjerneverdier?
Poenget med denne øvelsen er at du skal få en større bevissthet av hva
du allerede vektlegger og bli bedre kjent med deg selv og det du står for i
livet .
1. Plukk ut 10 verdier på denne listen som betyr mest for deg. Legg
gjerne til verdier som du selv kommer opp med for å gjøre listen mer
personlig. Verdier kan også kombineres om du føler de handler om
det samme.
Anerkjennelse Frihet

Mening

Spenning

Ansvarlighet

Fritid

Måloppnåelse

Stabilitet

Avansement

Glede

Nøyaktighet

Status

Autoritet

Hardt arbeid

Nytelse

Styrke

Berømmelse

Helse

Nytte

Suksess

Bidra

Humor

Omsorg

Tillit

Bragd

Indre harmoni

Optimisme

Toleranse

Ekthet

Integritet

Personlig utvikling

Tradisjon

Engasjement

Impulsivitet

Personlig vekst

Trygghet

Enkelhet

Kjærlighet - romanse

Presisje

Utfordringer

Erfaring

Kjærlighet - omsorg

Planlegging

Variasjon

Eventyr

Konkurranse

Positiv innstilling

Veldedighet

Estetikk

Kunnskap

Renslighet

Velvære

Familien

Kvalitet

Samarbeid

Vennskap

Forandring

Kreativitet

Seksualitet

Visdom
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Forbedring

Lederskap

Selvstendighet

Ærlighet

Fred

Lojalitet

Sikkerhet

Åpenhet

Fremragende

Lærdom

Skjønnhet

Fri vilje

Makt

Solidaritet

2. Når du har fått den ned til 10, så fortsetter du med nedover. Helst ned
til 5 stykker.
3. Når du har kun 5 stykker igjen, prioriter dem etter hvilken som er
viktigst for deg
1.........................................
2.........................................
3.........................................
4.........................................
5.........................................
4. Vurder hvor flink du er til å opprettholde hver av verdiene på en skala
fra 1-10. Skriv det etter verdien i listen over.
5. Plukk ut en verdi og kom opp med en ting du kan gjøre eller holde
fokus på fremover for å gjøre at denne verdien kommer høyere på
skalaen din. Dette vil føre til at du blir flinkere til å leve etter verdiene
dine og dermed føle deg bedre!
Jeg skal den neste månenden fokusere på …...............................(verdi)
ved å ............................................................................................................
…..................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Husk å bruke loggskjema fra Appendiks A for å holde fokus!
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Appendiks C: Hvordan finne kallet i
livet ditt?
Her blir det presentert to måter å finne den større meningen eller
kallet i ditt liv. Den første er en brainstormingøvelse de du setter deg ned
og virkelig fokuserer på denne delen. Den andre er en haug med spørsmål
du kan gruble over for å komme nærmere svaret for deg.

BRAINSTORMING

Denne øvelsen er en av de som virkelig hjalp meg på vei. Jeg legger
den ved her slik at du også kan få nytte av den. Den krever alt fra 30
minutter til flere 50 minuttersperioder der du i periodene virkelig
fokuserer.
Tanken med øvelsen er at du skal brainstorme muligheter og for hver
mulighet du kommer opp med så skal du føle om det kjennes rett. Tanken
her er at det som virkelig er viktig for deg kommer innenfra og at
følelsene dine er mer koblet til underbevisstheten din, som igjen vet mye
mer om hva som er riktig for deg.
Start med å skrive: "Hva er den sanne hensikten i livet mitt?" øverst
på et ark. Og så er det å begynne å være kreativ. For hver ting du kommer
på, skriv det ned på arket. Det kan være stort og ullent eller lite, spesifikt
og konkret. Kjenn så etter, dukker det opp noen følelser? Om det gjør
det, sett ett lite merke ved den linjen før du fortsetter.
Fortsett med dette til du finner noe du virkelig reagerer følelsesmessig
på. Jeg kom til over 150 forslag og brukte 2 x 50 minutter før jeg begynte
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å slå sammen de linjene som jeg hadde markert. 20 linjer senere kom jeg
frem til noe som virkelig driver meg.
"Mitt liv er mitt budskap: lytte empatisk, gi massiv verdi, inspirere til
forandring, bli den beste jeg kan bli, gjøre verden bedre og forlate den
med fred."

GRUBLING

Å gruble, tenke over og reflektere dypt over et spørsmål skaper ny
innsikt for deg. Hjernen er som Google for slike spørsmål som dette. Når
du stiller den spørsmål så finner den svar. Forskjellen er at der Google
bruker ett-tidels sekund for å finne svarene for deg så bruker hjernen stort
sett lengre tid. Det kan ta en time, en dag, ei uke, et par måneder eller et
par år, men den kommer alltid frem med et svar. Så still hjernen din gode
spørsmål og la den jobbe med de. Her er en liste med spørsmål du kan
bruke til slik grubling. Velg det spørsmålet som passer deg best der du er
akkurat nå.
• Hva gjør jeg som jeg allerede digger å gjøre, og som jeg ville gjort
uansett om jeg fikk penger for det?
• Hvis penger ikke var noe problem, og jeg hadde frihet til å gjøre
akkurat som jeg ville. Hva ville jeg da brukt livet mitt til?
• Hva må jeg ha gjort i løpet av livet mitt for at potensialet som er
forsvunnet ikke skal være en tragedie?
• Når er jeg på mitt beste? Hvem er jeg på mitt beste?
• Hvis min beste meg hadde vært et dyr. Hvilket skulle det ha vært?
Hvilke egenskaper? Hva er styrkene? Hva er ressursene?
• Hvordan vil jeg at resten av verden skal påvirkes av livet mitt?
• Hva vil jeg inspirere andre til å gjøre?
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• Hvor dukker lidenskapen min frem?
• Hva får meg til å livne til?
• Når sist følte jeg meg virkelig i live? Hva skjedde der?
• Hva er virkelig viktig for meg?
Du kan selvfølgelig også plukke ett og ett spørsmål fra disse grubleoppgaveneo og gjøre brainstormingøvelsen ovenfor på hvert enkelt.
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Appendiks D: Sammenheng mellom
prinsipper og dimensjoner
Dimensjoner
→

Fysisk

Mentalt

Emosjonelt/
sosialt

Spirituelt

Prinsipp 1:
Finn ut din
dype hvorfor

Hvordan ønsker
jeg å ha det fysisk
i livet mitt, hvilken
energi ønsker jeg
å ha?

Hvor ønsker
jeg at
tankene
mine skal
være, hvor
sterk skal
jeg være
mentalt for
å skape det
jeg vil, hva
vil jeg
skape?

Hvilke følelser og
sosiale
relasjoner ønsker
jeg ha i livet mitt?

Hvorfor lever
jeg, hva er
min hensikt,
hva er
meningen
med mitt liv,
hva skal jeg
bruke livet
mitt på, hva
er mine
kjerneverdier
?

Prinsipp 2:
Prioriter de
viktige
tingene

Kosthold, trening, Lære nytt,
avslapping, søvn planlegge,
visualisere,
lese bok,
skrive, være
tilstede

Våken på
følelser,
samarbeid og
synergi,
empatisk lytting,
bygge relasjoner
takknemlighet,
hjelpe andre

Mening,
hensikt,
verdier,
grunnsyn,
din versjon
av bønn eller
meditasjon

Prinsipp 3:
Reduser
uønskende
aktiviteter

Overspising,
dårlig kosthold,
dårlig holdning,
overdreven
sløving

Bekymring,
sladder, sinne,
frustrasjon,
negative følelser

Ritualer som
ikke gir deg
noe

Prinsipper ↓

Må alltid
skje noe,
ondskapens
nettsirkel,
spill som
tidstrøyte
negative
tanker
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Prinsipp 4:
Eliminere
forstyrrelser

Avbrytelser,
epost, telefon,
folk, smerter

Tanker som Bekymring, ikkedukker opp, håndterte
tankerekker følelser

Prinsipp 5:
Fokuser på
en ting om
gangen

Kan jeg gi begge aktiviteter den oppmerksomheten de fortjener
og utføre de på et høyt nok nivå?

Prinsipp 6:
Lukke åpne
looper

Mye rot, ugjort
oppussing, ikke
vasket

Hengende
avgjørelser,
huske på
ting man
skal gjøre

Prinsipp 7:
Kosthold, trening, Fullt fokus
Håndtering av avslapping, søvn på, full
energi
avkobling
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Umotivert
arbeid,
eksistensiell
e kriser,
depresjoner

Bekymringer,
frustrasjon,
konflikter,
krangel

Uavklart
identitet,
uavklart
hensikt

Vær rundt folk
som gir deg
energi, gi verdi,
bidra til andres
lykke og
livskvalitet, vær
leken. Kjenn på
følelser.

Inspirert liv
på hensikt
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Appendiks E: Effektiv planlegging
og prioritering av arbeidsoppgaver
Denne måten å planlegge og prioritere arbeidsoppgaver på er uten
tvil den mest effektive måten jeg har prøvd ut. Den tar for seg disse
viktige elementene:
• Enkel planlegging og prioritering, både ukentlig og daglig
• Alltid én (og bare én) neste oppgave å gjøre slik at du ikke hopper i
oppgavene.
• Fleksibilitet i rask reprioritering av oppgaver om nødvendig.
Dette er noe for deg om du mangler et planleggings- og
prioriteringssystem som er effektivt og om det du har fører til at du stadig
vekk hopper mellom aktiviteter, multitasker og unngår og utsetter enkelte
oppgaver.
1. Du trenger en bunke med papirlapper. Minst 5 cm bred og 3 cm høy
(kan også være større, men spar papir om du kan). En enkel måte å
skaffe disse er å klippe opp noen A4 ark. Om du ønsker å kategorisere
oppgavene så kan du bruke forskjellige farger på arkene.
2. I tillegg trenger du en konvolutt for hver arbeidsdag i uken din og en
merket «neste uke».
3. Skriv opp en oppgave eller aktivitet på hver lapp til du ikke har flere
aktiviteter igjen.
4. I starten av hver uke legger du frem alle lappene på bordet foran deg
og fordeler hva du skal gjøre hvilken dag - både ut fra hva som haster,
men hovedfokus på hva som er viktig. (Hva er de 20% som gir 80% av
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resultatene?). Legg de så i konvoluttene for hver dag og de som er
igjen i konvolutten for neste uke.
5. På slutten av dagen så tar du de oppgavene som ikke ble fullført og
bestemmer for hver av de om du utsetter den til en dag senere i denne
uken eller neste uke - og legger de inn i tilsvarende konvolutt.
6. På begynnelsen av hver dag (eller slutten av forrige) tar du så frem en
konvolutt og legger alle lappene fra den utover bordet. Du skal nå
prioritere oppgavene du skal gjøre denne dagen. Bestem rekkefølgen
og legg de i en bunke slik at lappen på toppen er den første du skal
gjøre. (Husk at for de fleste av oss så er det lettest å gjøre vanskelige og
store oppgaver på begynnelsen av dagen mens energien er på topp.)
7. Når nye oppgaver kommer inn - skriv de ned på en lapp. Om de
trengs å gjøres i dag - prioriter de inn i dagens bunke. Om de ikke gjør
det - samle de opp til slutten av dagen og bestem så hvilken dag de
skal gjøres på. Dermed forstyrres du minst mulig underveis.
8. Så er det å begynne å gjøre aktiviteten på toppen av bunken. Når den
er ferdig så er det den under. På den måten er det aldri noe tvil om
hva som er den neste oppgaven og man unngår å lete nedover arket
slik man ofte gjør med en todo-liste.
Det er selvfølgelig helt greit (og nødvendig?) å tilpasse denne oppskriften
til din arbeidshverdag og arbeidsplass.
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Appendiks F: Fokusverktøy
Dette er en liten samling med verktøy som kan hjelpe deg å holde
fokus og ta pauser når du sitter foran datamaskinen din. Hvis ingen av
disse tilbyr deg det du leter etter finner du en skog med andre verktøy
bare ved å søke på Internett. Om du fortsatt ikke finner det du leter etter
– send en mail til heine@2null.no så skal jeg hjelpe deg å lete.

FOCUSBOOSTER

Dette er en applikasjon for både Windows og Mac. Den støtter deg i å
ha fokus og ta pauser ved å la deg sette hvor lenge du skal jobbe og hvor
lange pauser du skal ha. Det fins også en online-versjon som du slipper å
installere.
http://www.focusboosterapp.com

FOCUSWRITER

Om du skriver mye så kan du sjekke ut FocusWriter. Det legger seg ut
over hele skjermen og verktøylinjer og slikt dukker først opp når du drar
musen helt ut til siden av skjermen. Dermed får du et distraksjonsfri
grensesnitt å forholde deg til. FocusWriter er tilgjengelig for PC, Mac og
Linux.
http://gottcode.org/focuswriter/

LEECHBLOCK

LeechBlock er en utvidelse til Firefox. Den lar det spesifisere hvilke
nettsider som skal blokkeres, hvilket tidsrom du skal blokkere dem i og
hvor mye tid du kan få bruke på dem. For eksempel kan du si at enkelte
nettsider skal kun kunne brukes 10 minutt per time eller per dag.
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http://www.proginosko.com/leechblock.html

STAYFOCUSD

Dette er en Google Chrome utvidelse som begrenser hvor mye tid du
kan bruke på nettsider som ikke er produktive. Du kan sette opp hvilke
nettsider som ikke skal være tilgjengelige, hvilke dager og i hvilke tidsrom.
Du kan også sette en grense for hvor mye tid du har lov til å bruke på de
"skumle" nettsidene per dag før de blokkeres. Kort sagt – StayFocusd er
for Chrome det som LeechBlock er for Firefox.
https://chrome.google.com/webstore/detail/
laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji

TIMEOUT

Program for Mac som kan settes til å dukke opp med faste intervaller
for å minne deg på at det er på tide å ta pauser. Kan settes til en lengre
pause og flere kortere pauser innimellom. Når pausen dukker opp blir
skjermen din grå og programmet dukker opp foran alle andre vinduer.
Du kan da velge å utsette pausen 5 eller 10 minutter, eller hoppe over den
om det er en kortere pause.
http://www.dejal.com/timeout
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