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er ikke spor i vejen med
fler
[y1" en coach, men
l/31
f a k t i s k e l d u f ' o d tm e d e n i n dre 6n af slagsen, der endda
er helt gratis: Din intuition.
Formentlig bruger du den dog
ikke serlig meget og skal have
lidt hjtelp til at finde den frem.
Det mener i hvert fald cand.
phil. og coach Heidi Schonberg,
der underviser bAde virksomh e d s l e d e r e ,m e d a r b e j d e r e o g
private i, hvordan intuitionen
kan bruges.
- Advarselslamper der blinl < e r ,a l a r r n l < l o l < k edr e r r i n g e r ,
eller en mavefbrnemmelse der
fbrteller os, at noget er rigtigt
e l l e r 'l b r ' l c e r t . .N. A r v i s i g e r s 6 dan, taler vi jo i virkeligheden
om intuition. Det er, nflr vi fAr
en lbrnemmelse al at vi skal
har.rdle pfr en bestemt m6de,
f.eks. at der er noget, vi skal
passe pi med, eller noget vi
skal skynde os at sige ja til, siger Heidi Schonberg.
Og der er slet ikke si meget
I r o l < u s - p o k L rvse d d e t , s o m v i
miske tror. For r.rogleaf de intuitive fornemmelser, vi fir,
kan forklares.
- Hvis vi f.eks.fAr en fornemmelse af, at vores job ikke langere er det rigtige for os, men
har svert ved at forklare hvorfor, kan der.rintuitive fornemmelse komme fra, at vi kender:
os selv rigtigt godt. Gennem
vores liv har vi lert os selv at
kende og fundet ud af, hvad
der er vigtigt for os. Men det
er ikke altid, at den viden er helt
bevidst og umiddelbart tilgangelig, og sii kon.rmer den til os
som en ir-rtuitivfornemmelse,
forklarer Heicli Schonberg.
At f'olge sin intuition
vil
grundleggende sige at folge
sine folelser, og nir man gor
det, bliver rnan gladere for sig
selv og sit liv, mener hun.
Det burde viere simpelt at
mrcrke, hvad man foler, mer-r
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for rigtig mange mennesker er den evne giiet
delvist tabt under
opvaeksten. Smi

born ved godt,
nAr de er kedeaf
det ellersureog
Iegger sig ned
pa gulvet og
skriger, men
som voksne
har vi typisk
lert, at det
ikke er acceptabelt at vise
vores f'olelseri
alle situationer,
og det har gjort
det svert for os at
merke dem,forklarer hun. - Derforer en
intuitiv fornemmelse som

regelet resultataf, at du foler
pi et bestemt mAde, men ikke
er bevidst om det. Du fdr ubehag i kroppen eller pludselige
tanker om, at noget er godt eller
skidt for dig, men uden at
du er i stand til at forklare
hvolfor.

Var inuet
Il'olgeHeidi Schonberg fAr alle menneslcer intuitive
fornemmelserindimellem, men nogle
fbrtrtenger dem helt,
og mange handler ikke
efter dem.

- Om vi tor stolepAvores
intuition afhenger ofte at,
hvor rnegetvi i voresopv:ekst
er blevetstotteti, at det vi f'olte,
var rigtigt.Hvis du har lert, at
det,du folte,var forkert,kan det
vieresvart at skullestolepi dig
selvigen,sigerhun.
Hvis du er en af dem, cler
ofte soger rid hos andre om
sporgsnrAl,
som du dybestset
selvbedstkan svarepA,er clet
et tegnpA,at du kan blivemeget
bcdle til at m:erkeog folgedin
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Intultlon
Livetsbedsterettesnorer intuitionen.Vedat lytte til
den og folgedenfir du mereenergiogbliveret gladere menneske.Det menercoachHeidiSchgnberg,
der
blandtandetholderkurserfor privateom, hvordan
intuitionenkan brugestilat opni et bedreliv.
intuition. Og det findes der en
rakke teknikker til.
- For det fsrste er det vigtigt
at v€re i nuet. SAer det meget
nemmere at marke sin intuition. Og sAhandler det om at
sli hovedetfra, sfl man har en
fornemmelseaf at komme ned
i kroppen. Fysiologisk set vil
det sige at senke sine hjernesvingninger, forklarer Heidi
Schonberg.
Og det kan man gorepi forskelligemAder.
- At vare ved strandenog i
naturen i det hele taget s@nker hjernesvingningerne.Det
er derfor, man i Sverigefor eksempel bruger haveterapi mod stress,tilfojer
hun.
Al slags motion er ogsi
godt, i srerdeleshedyoga og
meditation, og det hjelper at
hore musik og at danse eller
tegne.Forudoverat senke dine
hjernesvingningerhandler det
om at give slip pi den venstre
hjernehalvdelog aktivere den
hojre.
- Til dagliger vi alt for meget
ovre i den venstrehjernehalvdel, som er den logisk, rationelt tenkende. For at mrerke
vores intuition skal vi over i
den hojre, som er den kreative
hjernehalvdel,og det gorvi ved
at foretageos kreative ting som
for eksempel
dansellertegning,
sigerHeidi Schonberg.
Hvis detlykkesat senke hjernesvingningerne og aktivere
den hojre hjernehalvdel,vil du

- Det er ikke nok blot at
marke din intuition.Du skal
ogsi turdebrugeden,siger
coachHeidiSchonberg.

lige sd langsomt komme mere
og mere i kontaktmed dig selv.
Du vil kunne merke, hvordan
du egentlig har det, og du vil
med stor sandsynlighed fi
aktiveret din indre coach, der
kan oplyse dig om, hvad der
er rigtigt for dig, hvis du f.eks.
st6r for at skulle tage en vigtig
beslutning.

Sti ved din intuition
Men det er ikke nok blot at
merke din intuition. Du skal
ogsi turde bruge den. Ofte vil
det indebere, at du skal sigefra
over for noget,og det kan vere
svart at gore, hvis du ikke kan
argumenterefor det pA anden
mide end ved at henvisetil en
fornemmelse.
- Vores frygt er den storste
barriere for intuitionen. I en
verden, der lever p& ,bor og
skal<<-princippet,
kan det vere
svert at f&lov at folge sin intuition, sigerHeidi Schonbergog
giver et eksempel.
- Hvis man ligehar haft influenza,kan man opleve,at man
faktisk er rask nok til at gA ud
og spise,men at man ikke foler sigklar til at tagep6 arbejde
endnu. Det er kroppens mide
at fortelle os,at vi har brug for
mere tid til at regenerere efter
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sygdommen,indenvi skalvaere
effektive pi jobbet igen. Men
der vil vi oftest sigetil os selv,
at vi er raske nok til at gi pi
arbejde.og det er faktisk ikke
sarlig klogt, sigerhun.
Menverre er det,hvis du bliver ved at fornegte en fornemmelseaf, at du burde skifte job
eller genovervejedit forhold.
- Nir de intuitive fornemmelser,vi fAr, krever handlinger,
dervil pivirke voresliv i meget
hoj grad,blivervi typiskbange
for at handle efter dem. For er
det nu en @gtefornemmelse
eller bare en skor folelse, der
tr@ngersigpA en enkelt gang?
sigerHeidi Schonberg,der anbefaler,at man venterlidt med
at reagere,hvis man er i tvivl.
- Vent og se om fornemmelsenkommer igen.Gor den det,
er der god grund til at handle
efter den, siger hun. Hun anbefaler ogsfl, at du forer en
dagbog over dine oplevelser
med at handle efter intuitive
fornemmelser.
- SkrivnednArdu har kunnet
merke din intuition, og ndr du
har handlet efter den. 56 kan
du gi tilbage og sort pA hvidt
forholde dig til dine succeser
med at merke din intuition,
sigerhun.
For selv om det at folge din
intuition kan betyde,at du skal
gorenogleting, du erbangefor,
f.eks. skifte arbejde eller sige
mere fra over for andre,vil det
pAlengere sigtgoredig gladere
for dig selv og dit liv.
- Man henter enormt meget
energived at folgesin intuition,
for si er man tro mod sigselvog
tager sig selv alvorligt, fastslAr
Heidi Schonberg.
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ri atbruge
dinintuition
1.Lregmrerke
til, omdu oftesporger
5.Skriuned,ndr duharkunnet
andretil rddsom,huadduskalgore,
mrerkedin intuition,ogndr du har
seluomdu dybestsetselukendersuaret.
handletefterden.Sfrkandugfi
Deterettegnpd,at du erbange
tilbageogsortpd,hui.dtforholdedig
for at
anerkpnd
edin intuitinn.
medatfolgedin
til dinesucceser
intuition.
2. Tagenuge,huordu ud.elulclcnndn
hnnd^
lerefierdin intuition,ogsehuadder
6.Huisduer bangeforathandleefier
ndr
du
har
og
sker!Gsrdptf,eks.,
enfornemftTeke,
sfruentogse,om
ferie
har mulighedforat handleefterpluddenkommerigen.
Gordendet,er
seligeindslqdekerogfornemmeker.
dernoknogetomsnakken,ogdu
boroueruejeathandle.
ndr
3.Dumrerkprdin intuitionbedst,
dusldrdenratianelledelafhjernen
7.Audigi at urerei nuet.Undgdat
multitaske.Destoflere ting du lauer
fra ogbrugerdigselukreatiut.Gden
tur i skouen
ellermaletbilledeogse,
pAsammetid,jo nxereer
duurekfra
huadderskpr.
erdetat mrerke
nuet,ogjosurcrere
dinintuition.
4.Lukojnene,
slnpafogsporgdigselu
om
nogl,e
heltgrundknggende
sporgsmdl, B.Huisduhar bsrn,sdststdemi at
brugederesintuitionuedat anerJeks.huorglnderjegformit liu?Huad
gorj eg dergormigulykknlig/lyldcalig?
kendederesfolelser
i stedetforat
Er dpromrfrd.er
i mit liu,somhandl.er
neg@redemelleropfattedemsom
endom,
mereomatfd anerkpndelse
forkerte- ogsilndrduikkeseluforhuadjegdybestsetuil?
stdr,huorfordefoler,somdegor.

