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1. Innstilling og fokus 
 

 

 

Vi har alle en komfortsone, inni her er det trygt og godt 
å være.  
 
Hver gang vi lærer noe nytt, trer vi ut av komfortsonen, 
og det kan føles skremmende. Men det er her ute vi 
utvikler oss, her ute vi lærer nye ting. Det kan virke 
skummelt i starten og vi snubler kanskje noen ganger 
ja, men vi vokser og utvikler oss, og gradvis opplever vi 
større og større mestring. 
 

Ubevisste mønstre 
 

 

 
Mye av det som styrer oss i det daglige, er ubevisste 
mønstre som er blitt skapt fra vi var barn. Det er som 
en CD-plate, på baksiden er det et mønster og platen vil 
spille på nøyaktig samme måte, gang på gang. Noen 
mønstre er nyttige, mens andre er direkte skadelige 
«virus», som hemmer oss i det daglige. Vi kan endre 
uønskede mønstre ved å omprogrammere CDen.  
 
Det bevisste sinnet oppfatter omtrent 10% av det som 
skjer rundt oss, mens det ubevisste sinnet fanger opp 
de resterende 90%. Når vi blir bevisst hva som ikke 
gavner oss, bringer vi det opp til overflaten og kan vi 
gjøre noe med det. 
 
«Det vi blir bevisstgjort, kan vi gjøre noe med.  
Det vi ikke er bevisst, gjør alltid noe med oss.»  
 
- Gordon Johnsen, psykiater og grunnlegger av  
Modum Bad. 
 

Fortid 
 
 

 
Plasser i fortid det du vil bort fra. 
 
Hjernen tar ting veldig bokstavelig, og den leverer på 
bestilling. Hver gang vi sier at vi er dårlige på noe/sier 
noe negativt om oss selv, blir det en større del av vår 
identitet. Det vi fokuserer på, forsterker vi. 
 
Før var jeg …. (det du vil bort fra/endre) 
Nå jobber jeg med … (det du vil ha i stedet). 
 
Hjernen kjøper ikke at du er der over natten, men den 
kjøper at du er i prosess. Gi hjernen et så tydelig bilde 
som mulig av det du vil ha, så finner den kreative 
løsninger for å gi deg det du bestiller. 
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Impostor syndrome eller phenomenon 
 
Er noe som ofte rammer høytpresterende 
mennesker. Tro på at vi har fått noe vi ikke 
har gjort oss fortjent til  og at vi kommer til å 
bli avslørt. 
 

 
 
Such fears and self-doubts make it almost 
impossible for these people to relax and feel 
comfortable with their success and with 
themselves. (Utdrag fra boken). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Hva er godt nok? 
 

 
Hvorfor levere 120 % når 70% er godt nok? Ingen 
takker deg for at du sliter deg ut… 
 
Hva er godt nok for deg? 
Hvis vi tvinger deg til å ta 
bort noe – hva tar du bort?  
Hva er fordelene for deg og 
dine omgivelser? 
 
Eksempel: Hun som fikk beskjed av sin leder om å 
levere 70% i en måned… Ingen la merke til forskjellen…  
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Språk/språkmønstre 
 
 

 
Vær OBS på ordene du bruker, både ift. indre og ytre 
dialog.  
 
Språket vårt preger oss (og våre omgivelser) mye mer 
enn vi tror. Noen ord og setninger er energitappende, 
mens andre er kraftfulle – de gir energi og glede. 
 
Bytt ut «må» og «burde» med «velger å…» + en FORDEL, 
og legg merke til forskjellen. Det oppleves ofte 
annerledes. Interessant, ikke sant? 
 

Kraften i språket vårt 
 
Små nyanser i språket, vårt kan gjøre  
en stor forskjell i opplevelsene våre! 
 
Kraften i det lille ordet «ennå». 
 
 

 
 

 
Hjernen tar ting bokstavelig. Sier jeg «Dette blir 
vanskelig», er det som en «bestilling», og hjernen 
leverer på bestilling. 
 
Sier jeg: «Jeg har ikke fått det til ENNÅ», åpnes en 
mulighetsdør, og hjernen/kroppen jobber videre med  
å finne løsninger.  
 
Det var det som skjedde med skolen i Chicago som 
byttet ut strykkarakter med tilbakemeldingen:  
 
«Du har ikke forstått det ennå».  
 
Det åpnet en mulighetsdør for elevene. På kort tid skjøt 
resultatene i været, og skole ble blant de aller beste i 
området. 
 
 

Selvfølelse og selvtillit 
 

 
Selvfølelse handler om hvem vi er, hva vi står for og 
verdien vi ser i oss selv, slik vi er. Selvfølelse kan kalles 
sjelens kondisjon. 
 
Selvtillit er hvilken tro vi har på oss selv i forhold til det vi 
gjør og får til. Det går an å ha høy selvtillit, gjerne målt 
utfra det vi får til, men ganske dårlig selvfølelse, fordi vi 
tenker at vi ikke er fornøyd med oss selv som vi er. 
 
For å styrke selvfølelsen har vi flere verktøy som du 
finner her i denne oppsummeringen. Dyktige 
idrettsutøvere jobber bevisst med å styrke begge deler. 
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Tilstandsmestring 
 
Vår tilstand preger hvordan vi tar ting, hvordan 
vi har det og hva vi får til 

 
Vi går inn og ut av tilstander hele tiden. Er vi i en mindre 
enn god tilstand, kan noen si noe hyggelig til oss og vi 
risikerer å ta det opp i verste mening. Er vi i en god 
tilstand – på plass i oss selv – kan noen faktisk si noe 
ganske sårende og det preller bare av. 

 
  Skjør                                                                             Robust 
 
Vi kan selv påvirke hvor på denne skalaen vi vil være, 
gjennom: 

• Visualisering/filmatisering (bilder vi ser, filmer vi 
spiller i eget hode).  

• Hva vi sier til oss selv 

• Kroppsholdningen vår 
 

Feel Good liste  
Lag deg en Feel Good liste av ting du kan gjøre som gir 
deg energi og glede, og dermed får deg raskt i en god 
tilstand. 
 
Det kan være musikk, tenke på en god opplevelse, glede 
noen andre ved å hente en kopp kaffe til en kollega, ta 
en velfortjent pause osv… 
 
 
 

  
Mange setter lykke «på vent». Bare jeg får meg kjæreste, 
bare jeg blir ferdig med utdannelsen, bare jeg får meg 
leilighet, bare jeg blir ferdig med dette prosjektet… da 
kommer endelig lykke og suksess.  
 
Shawn Achor er professor på Harvard Business School og 
hevder: Lykkeformelen er snudd på hodet. Lykke kommer 
først, så kommer resten som et naturlig følge. Han 
innførte kurs i positiv psykologi på Harvard, og det ble 
det raskest voksende kurset, fordi alle ville vite hvordan 
de kunne få lykke nå, ikke en gang langt der fremme…   
 
Han snakker bl.a. om viktigheten av å ha et sosialt 
nettverk, gjøre hyggelige ting som å være med venner, 
spise middag sammen, trene fremfor å isolere seg og 
bare jobbe. 
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Vi er alle filmprodusenter 

 

 
Vi er alle i samme bransje som Steven Spielberg, vi lager 
massevis av små filmsnutter i hodet hver dag. Hva slags 
filmer lager vi? Er det skrekkfilmer eller er det gode 
filmer? Hvilket terningkast ville du ha gitt filmene dine?  
1 eller 6?  
 
Det fine er at i det øyeblikket vi blir bevisst på at vi kan 
velge kvaliteten på filmen, er vi i stand til å endre 
forestillingen slik at den STØTTER oss i stedet for å 
bremse oss.  

Visualisering/filmatisering 
 
 

 
SE for deg det du ønsker deg, lag gjerne en film på et 
stort imaginært lerret, med masse flotte farger og gjerne 
lyd. Det trigger ofte motivasjonen vi trenger for å få til 
det vi vil. 
 
Gå inn i filmen og «bad» i alle de gode følelsene som 
filmen fremkaller. Gjør justeringer til det blir akkurat 
som du vil – du er regissøren! Seeing is believing. 
 

  
Noen ganger trenger vi et lite vennlig dytt…  
 
Emma Watson sa det så fint i sin tale til FN:  
 

 
 
Her er link til talen: 
https://www.upworthy.com/her-voice-might-tremble-
but-emma-watsons-message-is-strong-and-clear  
 
 

https://www.upworthy.com/her-voice-might-tremble-but-emma-watsons-message-is-strong-and-clear
https://www.upworthy.com/her-voice-might-tremble-but-emma-watsons-message-is-strong-and-clear
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Et annet eksempel er Bradley Cooper i filmen:  
«A star is born». 
 
Det hun trengte var et dytt for å komme frem i lyset… 
 
 

 

 
Vi trenger noen «på lag», og det begynner å komme 
gode mannlige rollemodeller her. 
 
Bradley Cooper er en av dem.  
 
Et annet spennende tiltak er MARC programmet: 
Men Advocating Real Change. 

 

 
IT-selskapet Dell har de seneste årene kjørt et eget 
diversity-program for mannlige ledere. Formålet er å 
bevisstgjøre menn om egne fordommer og ubevisste 
handlingsmønstre, som bidrar til å ekskludere 
mennesker som tenker annerledes enn dem. 
 
Nicolai Moresco har holdt MARC-kurs over hele Europa 
og forteller at han fikk sin største aha-opplevelse for 5 år 
siden: Jeg visste ikke at det var så stor forskjell på 
hvordan menn og kvinner ser på en stillingsannonse. 
Mange kvinner søker ikke dersom de ikke vet at de kan 
levere på alle punkter som kreves, mens men søker 
dersom de kan levere på 2-3. Dette har endret helt 
måten vi utlyser stillinger på, sier han. 
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Tom Peters 
 

 
er amerikansk ledelses-guru, som var i Norge  
for 25 år siden. Han snakket blant annet om 
kvinners sterke posisjon. 
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Carol Dweck har forsket på hva som stimulerer til et 
vekstorientert tankesett hos oss selv og de rundt oss. 
Hun snakker om the Growth and the Fixed mindset. 
 
Fixed mindset: Frykt 
Growth mindset: Vekst (erstatte feil med læring) 
 
Link til video: 
Carol Dweck – A study on praise and mindset 
https://www.youtube.com/watch?v=NWv1VdDeoRY  

 

 

 

2. Tidsmestring og prioritering 

 

Sett grenser 
 

 
 

 
Hvis vi ikke passer på, så kan fort dette skje… det tipper 
over. 
 
Ta 100% ansvar for hvordan vi har det, og for å sette 
grenser. Ofte antar vi at ting haster mer enn de gjør. 
 
Her er noen eksempler på hva du kan trene på å si: 
 

• ”Jeg har ikke anledning akkurat nå. Vi kan avtale 
en tid i ettermiddag/i morgen.”  
 

• ”Jeg er på vei inn i et viktig møte. Jeg tar kontakt  
med deg når jeg er ferdig kl. …”  
 

• ”Mitt fokus for øyeblikket er …, og jeg har en 
deadline. Kan du høre med noen andre?” 

 
Min erfaring er at du får respekt. Husk NATO-sjefen! Det 
måtte være en svært alvorlig sak hvis han skulle forstytrres 
privat. Hvis han klarte det, så er det vel en del av oss andre 
som også kan få til å sette klare grenser.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NWv1VdDeoRY
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Vi er skapt for å reagere  
Fra evolusjonens side er vi skapt for å reagere på alt nytt. 
Det kunne være en sabeltanntiger som gjemte seg bak 
sivet der…  
Hjernen tolker også i dag alt nytt som dukker opp som en 
tiger, noe vi straks må ta oss av. Men vi trenger ikke å si ja 
til alt.  

 
Reptilhjernen har regjert i millioner av år og den reagerer 
på instinkt, mens den tenkende delen av hjernen 
(prefrontal cortex) er av mye nyere dato, har mindre 
erfaring og trenger litt mer tid for å komme på banen. 
 
Trykk på pauseknappen før du reagerer på instinkt, og 
evaluer om det som oppstår er noe du skal gjøre nå, vente 
med eller si nei til. 
 

Tidsstyringsmatrisen  
 
Kilde: Stephen Covey, 7 Gode Vaner 

 
Dette er et verktøy som sier noe om hvor vi bruker tiden 
vår, hvor de typiske tidstyvene er, og hvordan vi kan sørge 
for å bruke tid på det som er viktig, fremfor det som såkalt 
«haster». 
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Ukentlig planlegging 

 

 
Planlegg neste uke før uken begynner. Få på plass de store 
steinene først! 
 
Bruk 5-10 min. om morgenen til å prioritere oppgave og i 
hvilken rekkefølge du vil gjøre dem. 
 
Bruk av fargekoder i kalenderen, gjør det lettere å få 
oversikt. 
 

Plasser store steiner først!  
Når du planlegger tiden din, sørg for å plassere de store 
steinene først (de viktige oppgavene), før uken fylles opp 
av småsingel (mindre viktige oppgaver, ofte tidstyver). 
 
Vi har alle flere roller, både på jobb og privat. Still deg selv 
«store steiner» spørsmålet: Hva er det viktigste jeg kan 
gjøre innenfor hver av rollene mine som vil ha størst 
positiv effekt? 

Roller 

 

 
Husk rollen «meg selv», den viktigste av dem alle. Hvis 
ikke du tar vare på deg selv og sørger for jevnlig påfyll, har 
du ikke så mye å bidra med i de andre rollene over tid. 

Helen Mirren  
At 70 years old, if I could give my younger self one piece of 
advice, it would be to use the words «fuck off» much 
more frequently. 
 
The weird thing is, you get more comfortable in yourself, 
even as time is giving you less reason for it. When you’re 
young and beautiful, you’re paranoid and miserable.  
 
I think one of the great advantages of getting older is that 
you let go of certain things. 
 
 
 

  



© Alle rettigheter tilhører Ticato AS 2020 | www.ticato.no | catherine@ticato.no | +47 911 28 231 | Samarbeidspartner av Holtskog 

3. Kommunikasjon 

Form overskygger innhold 

 

 
Den største utfordring jeg møter, er for mye informasjon. 
Merk deg at: Less is more!  
 
Husk at måten du sier ting på har mer å si enn hva du sier. 
Kroppsspråk og stemmebruk er viktig. Husk å gå ned i 
stemmeleie på slutten av en setning, det gir større tyngde. 
 
Taleskriveren til Bill Clinton, Vinca LaFleur, hadde følgende 
tre tips: 

1. Tilpass din kommunikasjon til målgruppen 
2. Gjør det enkelt og konkret 
3. Fortell historier 

 
Hun avsluttet sitt foredrag med å si: The more you talk, 
the less people listen. 
 

Målskjema 
 
Dette er et nyttig verktøy for å spisse 
budskapet, og kan hjelpe deg i forberedelses- 
fasen. 

 

 

Kroppsspråk/kroppsholdning 
 

 
 
 
 

 
Vår kroppsholdning påvirker hva andre tenker om oss, 
men enda viktigere hvordan vi føler oss og tenker om oss 
selv. 
 
To minutter med armene ut til siden i 90 grader, gjør at vi 
produserer hormoner som bidrar til at vi føler oss 
tryggere. Dyrene gjør det samme, de «blåser» seg opp. 
 
Se TED.com, Amy Cuddy:  
Your body language shapes who you are. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc
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Utviklingslogg 
 

 
 
Husk å ta kontakt med makkeren din innen 5. juni for å 
dele hvordan dere ligger an ift. målet dere satte dere på 
kurset. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Dette er kvinnenes tusenår dere, så la oss gripe 

dette tusenåret, gi litt mer faen, ta noen flere 

sjanser, tørre mer og slå oss løs… nyte jobben og 

livet!  

Har du kommentarer eller spørsmål, er du 

velkommen til å ta kontakt.  

Du finner flere tips her: https://ticato.no/tips/ 

Ønsker deg lykke til!

 

https://ticato.no/tips/

