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 Baggrund for denne udgivelse
I mit daglige arbejde som Business Coach i et stort multinationalt IT 
firma, har jeg holdt rigtig mange præsentationer om, hvad det vil sige 
at tage ansvaret for sit eget liv, og hvilken fundamental forandring, der 
sker med os, når vi begynder at tro på os selv. Jeg har coached ledere 
og medarbejdere til at opnå de mål, de har sat sig, eller overvinde de 
udfordringer, de har tumlet med.

Det fylder mig med energi og glæde at se mennesker vokse. Coaching henvender sig til raske, 
velfungerende mennesker, der er motiverede til forandring. Det, der tiltaler mig allermest ved 
coaching er, at det ikke er en behandling. Man kommer ingen vegne uden at yde en indsats, 
og der er ingen, der kan gå vejen for én. En Coach stiller spørgsmål og lytter ikke kun til det, 
der bliver sagt, men ligeså meget til det, der ikke bliver sagt. Jeg hører meget ofte folk sige i 
en coaching session: ”Hvorfor har jeg dog ikke selv kunnet se det? Når jeg hører mig selv sige 
det til dig, ved jeg jo, at det er det eneste rigtige for mig at gøre”. Så er man godt på vej til 
forandring eller til at forfølge sine inderste drømme. Vi er jo i bund og grund de eneste, der kan 
tage vores drømme fra os, ikke?

Jeg coacher mig selv efter den teknik, jeg gennemgår i denne bog. Den vigtigste faktor i at 
coache sig selv er at være 100% ærlig og give sig selv lov til at føle efter, hvorfor man ikke 
tror, man kan, eller hvorfor man ikke bare gør det, man gerne vil. Det handler om at opfange 
faresignaler i form af udtalelser eller tanker som: Jeg burde også, eller jeg skulle faktisk, eller 

jeg kunne jo også. Fælles for disse eksempler er, at det er noget man gør for andre end sig selv. 
Fordi det er vigtigt for dem. Det vi selv vil, det gør vi nemlig altid. Det er jo ikke det samme 
som, at det ikke også kan være vigtigt for os, at det er vigtigt for andre. Men når bare vi ved, 
at vi vælger at gøre det for at glæde andre, er det jo også fint nok. Der er meget stor forskel på 
ordene kan og vil. Kan er en kompetence eller en evne man har, vil er et udtryk for en vilje og 
en indre drivkraft.
 
Jeg har med denne udgivelse ønsket at dele nogle af de faktorer med dig, der oftest hindrer 
folk i at få det liv og den succes, de ønsker. Jeg vil gennemgå den coaching teknik, jeg bruger 
på mig selv og i mit daglige arbejde, for at opnå den succes, jeg selv og klienten ønsker – på 
alle niveauer i livet.

Birgit Friis, Certificeret Coach
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Coach dig selv til succes 
– i alle livets forhold

Tillykke med din beslutning om at coache dig selv til succes. Du har allerede klaret det første og 
tit det allersværeste skridt på vejen, ved at træffe denne beslutning.
Inden for coaching er det at træffe en beslutning det samme som at sætte sig et mål, og det er start-
skuddet til en eller anden form for forandring. Du er nu rede til at ændre kurs. Din kurs er succes.

Hvad er succes?
”Succes kunne defineres som den vedvarende vækst af lykke og den fremadskridende virkeliggø-
relse af dine mål. Der er mange aspekter af succes; materiel rigdom er kun én bestanddel. Succes 
omfatter også godt helbred, energi og begejstring over livet, tilfredsstillende relationer til andre 
mennesker, skabende frihed, følelsesmæssig og psykisk stabilitet, velvære og sjælefred.”
(Deepak Chopra fra bogen De Syv Spirituelle Love For Succes)

Hvad er coaching?
Coaching begrebet findes der ikke en eksakt dansk oversættelse af. Det nærmeste, man kom-
mer i definitionen af coaching, er: ”At hjælpe og støtte en person i at opnå det, personen gerne 
vil. Man kan sige, at coaching er facilitering af en ønsket forandring.”
Coaching tager altså udgangspunkt i din nuværende situation og har fokus på at hjælpe dig videre 
fremad mod et mål. Vi skal begynde vores rejse mod succes ved at gøre dig i stand til at coache 
dig selv og at gøre det til en del at din egen livsstil. Jeg vil derfor byde dig velkommen om bord 
på det gode skib Golden Horizon. Jeg har valgt skibet som en metafor, fordi en rejse med skib 

giver mulighed for at få sjælen med. På denne rejse vil du blive grundigt præsenteret for forskellige 
coachingværktøjer, og derefter få lejlighed til at afprøve dem ved hjælp af forskellige øvelser.
Vi vil begynde med at tale om, hvilke styrker der ligger i lige præcis din historie, og hvordan du 
kan ændre din egentilstand til at understøtte dine mål.
Lige fra vi bliver født, bliver vi, uden at vide det, introduceret til forskellige regelsæt, rammer og 
normer, som vi alle hver især føler er de eneste rigtige, men ofte hæmmer de os mere, end de 
støtter os i forhold til at realisere vore drømme og mål. Ved at erkende hvad disse ting gør ved 
os, har vi muligheden for at ændre dem til vores fordel.
Hvad er det, vi siger til os selv, og hvad tror vi om os selv? Støtter det os på vores rejse mod 
succes, det vil du få mulighed for at afklare ved hjælp af øvelserne i bogen.
Vi vil komme til at gennemgå dit livsdiagram, hvor du kan få et overblik over, hvordan du bruger 
din tid på de forskellige elementer i dit liv, f. eks. arbejde, parforhold, sport osv. 
Vi vil afslutningsvis gennemgå den systematiske spørgeteknik, som gør coaching til det kraft-
fulde værktøj, det er, og som vil hjælpe dig i fremtiden med at få et hurtigt overblik over dine 
muligheder og udfordringer.
CD og bog fungerer i et samspil, det vil sige, du skal bruge begge medier for at få det optimale 
udbytte. I bogen har jeg visualiseret de øvelser, du kan vælge at lave, samt et kort resume af 
de instruktioner jeg har givet meget udførligt på CD’en. Du har mulighed for at printe tomme 
skemaer ud til øvelserne fra Woliba’s hjemmeside: www.woliba.com. Så nu vil vi begynde vores 
rejse!
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     Din historie er som 

fodspor i sandet, 
         du vælger, 
      hvor stor indflydelse 

de skal have på 

      dit næste skridt

 Øvelse 1
Hvor har du valgt at opholde dig om bord på skibet, 

og hvem styrer dit skib?

Jeg sætter kursen, jeg kan hvad jeg vil. Jeg gør mit bedste og det er godt nok.

Jeg tager ansvaret. Jeg sætter mig mål og når dem eller justerer dem.

Jeg har indset, at jeg er offer, og det støtter mig ikke i det, jeg vil med mit liv. 
Jeg er bevidst om, at kun jeg kan ændre denne situation. Jeg har et valg. 

Golden Horizon

Jeg er et offer (de andres skyld, uretfærdigt, det går altid ud over mig).

Figur 1
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 Øvelse 1
Hvor kommer du fra, og hvad  er din historie?

 Hvor har du valgt at opholde dig om bord på skibet?

 Skriv din historie ned og se om der er et mønster

 Hvad har du lært af den?

 Hvilke begrænsninger indeholder den? 

 Hvorfor fastholder du dem?

 Hvad giver det dig?

    Du er din sjæls kaptajn
                   Hvis du ikke ved, hvor du vil hen, 

hvordan kan du så vide, om du er 
       på rette vej?
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 Øvelse 2     En krans

Nu vil jeg bede dig lukke dine øjne og forestille dig, at du befinder dig i den værst tænkelige 
situation. Forestil dig at du skal gøre det du ved, du ikke kan lide. Prøv at mærke efter hvordan 
din vejrtrækning har det og hvordan din kropsholdning er lige nu. Hvad er det du siger til dig 
selv. Hvad tror du om dig selv?

Indre dialog

O
verbevisning

Verden er imod mig
Min chef kan ikke lide mig

Jeg er ikke god nok
Det er de andres skyld

 Øvelse 2     En redningskrans

Jeg er OK
Jeg kan hvad jeg vil
Jeg gør mit bedste 
Og det er godt nok

Rolig vejrtrækning
Direkte blik

Afslappet krop

Jeg kan det her
Det er sjovt

Jeg har styr på det

Nu skal du forestille dig, at du laver det du er verdensmester til. Det kan være at stå på ski, 
synge, holde foredrag, danse, løse konflikter, snedkerere eller hvad det nu er, du kan lide at 
foretage dig. Mærk hvordan din vejrtrækning bliver dybere og måske smiler du indvendigt. Hvad 
siger du til dig selv og hvad tror du om dig selv?

Det sker altid for mig
Det er aldrig godt nok

Hvad laver jeg her

Stakåndet
Nedslået blik

Hængende skuldre
Hjertebanken

Figur 2 Figur 3

Indre dialog

O
verbevisning

Fysik Fysik
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 Øvelse 2
Dit anker til succes

  Ved at tænke dig ind i forskellige situationer, kan du fremprovokere forskellige tilstande hos 
dig selv. Du kan altså skifte dit humør, hvis du virkelig vil. Det er dig, der bestemmer din 
tilstand. Du har lige gjort det.
   Denne øvelse kan du bruge, inden du skal foretage dig noget, du ved, du ikke bryder dig om, 
eller er meget usikker på om du kan klare. Du lukker øjnene og så forestiller du dig, at du gør 
det du er verdensmester i. 
   Når du har bragt dig selv i denne tilstand, så går du til opgaven med en helt anden attitude 
og indre dialog, og folk vil opføre sig anderledes over for dig, end de plejer. 
  Det kan være dit anker til success. 
   Din indre dialog betyder ALT for dit velbefindende. Siger du til dig selv, at du ikke kan, har 
du ret. Siger du, at du kan, har du også ret. 
   Din indre dialog kan blive din vane og din vane kan blive din skæbne. 

      Gør dit 

bedste, 
    resten er ikke 

 op til dig
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 Øvelse 3
Dine behov og værdiafklaring

Vækst/udvikling 
(realisering af potentiale)

Respekt 
(selvrespekt og respekt fra andre)

Sociale behov 
(venskab og kærlighed)

Sikkerhed/tryghed

Fysiske behov (spise og trække vejret)

 Øvelse 3
Hvad er dine værdier?

Kærlighed

Sandhed

Glæde

Frihed

AnerkendelseRo

Magt

Økonomi Balance

Familie

Venskab

Succes

Passion

Prestige

Figur 4 Figur 5
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 Øvelse 3
Eksempler på værdier og konsekvenser

Der et intet rigtigt eller forkert, men der er nogle konsekvenser ved en given rækkefølge. I eksempel 1 er sikkerhed det aller- 
vigtigste for personen. Konsekvensen af det kan være, at livet leves efter devisen: ”Man ved hvad man har, men ikke hvad 
man får”. Og så bliver man måske i et job, der keder én, hvor man ikke udnytter sit fulde potentiale, eller man bliver i et 
ægteskab, selvom følelserne ikke længere kan retfærdiggøre det. Man forsøger at affinde sig med sin skæbne!

I eksempel 2 ser billedet helt anderledes ud. Her er det passionen og forandringen, der er i højsædet. Konsekvensen af det 
kan meget vel være, at man let keder sig og føler vingerne stækket. Det er de store intense følelser og de nye oplevelser, der 
styrer. Det kan være en udfordring for det faste parforhold og de lange relationer, som man måske af samme grund ikke har 
haft det store held med.

Eksempel 1

Eksempel 2

 Øvelse 3
Eksempler på værdier og ændringer i dem

Man er jo som man er, og det kan der da ikke bare sådan laves om på.
 
Det er i hvert fald en påstand, som jeg har hørt rigtig mange gange. Mit svar på den er: Hvis du 
trives godt sådan som du er og det støtter dig i at få den succes, du gerne vil have, så er der da 
heller ingen grund til at lave om på det. I modsat fald så se på dette eksempel fra det virkelige liv.

Nu

Figur 6 Figur 7

Sikkerhed Kærlighed Økonomi Succes Venskab

1 2 3 4 5

Passion Forandring Kærlighed Udvikling Succes Magt

1 2 3 4 5 6

Elske mig 
selv

Ro og 
balance

Sandhed Venskab Kærlighed

1 2 3 4 5

Anerkendelse Kærlighed Prestige Passion Magt
Ro og 

balance

Før

1 2 3 4 5 6
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    En lang rejse 
begynder med 

     det første skridt

 Øvelse 4
Dit livsdiagram

Tomt skema kan downloades fra www.woliba.com > værktøjer > coaching

Familie & venner Parforholdet

Helbred Nuv. job

Personlig udvikling Børn

Økonomi Karriere

10 10

10 10

10

10

1010 1

Tilfredshed
Tidsforbrug

Figur 8
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 Øvelse 5
 Dit jobdiagram

Tomt skema kan downloades fra www.woliba.com > værktøjer > coaching

Kompetence Planlægning

Relationer internt Økonomi

Personlig udvikling Overblik

Relationer eksternt Tidsstyring/opfølgning

10 10

10 10

10

10

1010 1

God/tilfreds
Tidsforbrug
Ønske/fokus

Figur 9
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Målet:
  Skal være positivt
  Inden for egen kontrol
  Du skal være motiveret
  Spørg dig selv hvorfor det er vigtigt for dig, indtil du mærker en følelse
  Adfærd ændres kun ved et skift i følelsen
  Du skal kunne definere, hvornår målet er nået

Forhindringerne:
  Hvad er forhindringerne?
  Brainstorm
  Prioriter
  Hvordan forhindrer de dig i at nå dit mål?
  Tænk over hvad det giver dig at fastholde dem
  Er disse forhindringer de eneste, der hindrer dig i at nå målet?

Konsekvenserne:
  Hvad vil du generelt gerne undgå?
  Hvad er dit skrækscenarie?
  Hvad vil du gerne opnå?
  Hvad er dit drømmescenarie?
  Hvad vil det betyde for dig? For dine nærmeste?
  Hvad hvis du ingenting gør, nu og om 5 år?

Nyt alternativ/plan:
  Hvad er der nødt til at ske for at …
  Har du prøvet noget lignende før, eller kender du nogen der har?
  Hvad er det værste der kan ske?
  Hvad hvis du gør det alligevel?
  Hvad kan du gøre i stedet?
  Hvad er så dit næste skridt?
  Hvad eller hvem kan støtte dig?

 Øvelse 6
Coaching processen

Figur 10

Figur 11

Figur 12

Figur 13

 Øvelse 6
Coaching processen
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Øvelse 6
Coaching processen

Tomt skema kan downloades fra www.woliba.com > værktøjer > coaching

Ønsker du at rejse videre?
Jeg håber, du på baggrund af denne bog har fået en indsigt i, hvad der er vigtigt for dig. Måske 
har du fået lyst til at sætte dig nogle konkrete mål for at opnå din succes?

Hvis du har lyst til at blive personligt coached, kan du gå ind på www.woliba.com og derfra 
sende en mail. Så vil du blive kontaktet vedrørende det praktiske. Du kan også fra Woliba’s 
hjemmeside blive inspireret af andre relaterede aktiviteter og kursusudbud.

Der er skrevet meget om coaching og meget om, hvordan man får succes i sit liv generelt. Det 
fylder mange hyldemeter, men det hele kan efter min mening koges ned til følgende leveregler:

Målet/ønsket Forhindringerne Konsekvenserne Hvad er planen nu?

Hvordan får jeg en bedre 
balance mellem arbejde 
og fritid?

Hvad vil det give dig at få 
en bedre balance mellem 
arbejde og fritid?

  Det vil give mig mulig-
hed for at dyrke mere 
sport

  En bedre kondition
  Forhåbentlig et vægttab
  Mere velvære og god 

samvittighed
  Det vil give mig glæde 

og velvære

Hvordan vil du vide, at du 
har nået dit mål?
Når jeg træner 2 gange 1 
time om ugen.

Hvad forhindrer dig  
(hvorfor gør du det så ikke 
bare)?

  Pligtfølelse
  Ansvarlighed
  Ambitioner
  Omdømme
  Dårlig samvittighed

Prioriteret:
  Dårlig samvittighed
  Omdømme
  Pligtfølelse

Er disse forhindringer de 
eneste, der hindrer dig i at 
nå målet?

Skrækscenariet eller  
drømmescenariet.
Hvad er konsekvensen af 
ikke at handle?
Hvad vil du gerne undgå 
eller opnå?

Skrækscenarie:
  Jeg tror jeg vil være 

udbrændt og en træt 
gammel sur mand

  Sikkert overvægtig og 
utilfreds med alt og alle

  Måske død af stress på 
5 års sigt

Drømmescenarie:
Jeg vil være i bedre form, 
have mere tid til min kone, 
være gladere og have mere 
energi i det hele taget.

  Jeg vil gå kl. 17 2 dage 
om ugen

  Jeg vil lægge sportsak-
tiviteten ind i kalende-
ren, på lige fod med alle 
andre aftaler

  Jeg vil fortælle min chef 
og mine kolleger, at jeg 
ikke kan blive længere 
på kontoret de 2 dage

  Jeg vil prioritere mine 
arbejdsopgaver på en 
anden måde, og måske 
lade være med at gribe 
alle de bolde jeg gør

  Jeg vil finde den an-
nonce om wellness 
ophold og reservere et 
par dage i påsken

Figur 14
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”Den virkelige oplevelse ved at rejse, 
er ikke at se nye landskaber,
 men at se med nye øjne”

Leveregler for Succes
  Du behøver ikke gøre noget for at være OK

  Kun du, kan afvise dig selv

  Pas på dig selv, sæt dine grænser, vær din egen bedste ven

  Bliv den person du respekterer mest

  Sammenlign ikke dig selv med andre. Vi er alle unikke.

  Kend dit værd og elsk dig selv

  Intet kan tage din indre frihed fra dig. Du mister den aldrig

  Ingen har ret til at tage dine drømme fra dig og sige du ikke kan. Kun du kan gøre det

    Gør det eller lad være. Tag et valg, men vid, at du mister 100% af de chancer, du ikke tager

  Når du har det godt med dig selv, kommer ting naturligt til dig
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Coach dig selv til succes er en guided rejse ind i dig selv. Hvis man tænker og tror om sig selv og 

andre, hvad man plejer, så sker der det, der plejer at ske.

 

Derfor er der brug for at stille sig selv nogle nye spørgsmål. Nye spørgsmål giver helt nye svar og 

da kun det enkelte menneske kender sine egne drømme og inderste ønsker, kan du bruge denne 

bogs praktiske øvelser til at afdække dem og derefter handle på dem, hvis du vil! 

Pakken indeholder udover bogen med de 6 konkrete øvelser, en CD med udførlige forklaringer 

og eksempler, samt adgang til et website med relaterede værktøjer til fri afbenyttelse.

Læs mere om coaching på www.woliba.com

®




