
      Du er lavet af glad
                                  - en introduktion til Sydney Banks' ”De Tre Principper”

                                                                  Af Jacob Rebien
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“Vi ser ikke ting som de er, vi ser dem som vi er”

- Anaïs Nin

I 70'erne gjorde den skotsk/canadiske Sydney ”Syd” Banks en række opdagelser angående 

den menneskelige psyke og hvordan oplevelsen af vores liv bliver skabt.

Han indså blandt andet, at hvis det ikke var for hans tanker, så kunne han ikke opleve ting 

som angst, tristhed, bekymring og lavt selvværd, som han selv kæmpede med. 

Opdagelsen vendte fuldstændig hans liv på hovedet og han gik fra at være en usikker, 

halvdeprimeret ufaglært svejser, til at rejse verden rundt og afholde seminarer og foredrag 

verden over på universiteter, i fængsler, på skoler, etc. 

Sydney Banks døde i 2009, men hans opdagelse nåede inden da at slå rødder inden for 

bl.a. psykologi, psykiatri og coaching, og spreder sig i disse år hastigt verden over. 

Essensen af hans opdagelse beskrev Sydney Banks som ”The 3 principles (of the human 

mind)” – ofte blot refereret til som ”The Principles”.

Grundlæggende så han at mennesker ”kører på tanker”, at tanker er softwaren i vores 

hardware (kroppen) der styrer alt i forhold til at forstå og opleve verden og derved også er 

afgørende for om vi oplever livet som vidunderligt eller rædselsfuldt.

Med andre ord; vores livsomstændigheder, som parforhold, helbred, økonomi, jobsituation, 

udseende etc., betyder 0% for oplevelsen af livet og derved vores humør, men hvad vi 

tænker om disse betyder alt. 

Ikke fordi det er en sjov ide eller noget man kan opnå med teknikker og viljestyrke, men 

fordi vores omstændigheder ikke kan diktere vores følelser, der er simpelthen ikke nogen 

direkte forbindelse mellem det ydre (verden) og vores indre (vores følelser).
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Alle vores følelser i livet kan kun komme fra hvad vi tænker om det vi oplever (sanser), så 

med andre ord:

Vi føler hvad vi tænker - og kun det. 

Det er sådan vores psyke er konstrueret. Der findes ikke følelser uden for vores sind, de 

svæver ikke gennem luften og rammer os og andre mennesker kan ikke stoppe følelser ind 

i vores system. 

Der findes ikke en ”følelses-radar” eller ”følelses-arkæologer” der finder følelser ude i 

verden. 

De er kun inden i os selv, det er et lukket system på den måde. 

Denne forståelse af vores psyke åbner blandt andet op for at kunne forklare alle de 

anormaliteter psykologien slås med; Hvorfor får ikke alle soldater i den samme situation 

efterfølgende post-traumatisk stress? – Hvorfor virker medicin så uforudsigeligt på 

psykiske lidelser og hvorfor virker placebo-medicin nogle gange ganske effektivt (Når vi 

tænker vi får rigtig medicin)? – Hvorfor får ikke alle medarbejdere i samme 

arbejdssituation stress? Etc. 

Det gælder også i mere hverdagsagtige sammenhænge:

Jeg bliver glad af at løbe en tur (undtagen nogle gange gør jeg ikke)

Jeg bliver vred når nogen dytter af mig i trafikken (undtagen nogle gange gør jeg ikke)

Jeg bliver irritabel når jeg ikke har røget i 2 timer (undtagen nogle gange gør jeg ikke)

Jeg bliver bekymret når min bankkonto går i minus (undtagen nogle gange gør jeg ikke)

Etc..
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Svaret på uregelmæssighederne er at vores følelsesmæssige oplevelse af livet ikke kan 

komme udefra, men kun fra det vi tænker, og vores tanker ændrer sig konstant fra øjeblik 

til øjeblik. Vores oplevelse af livet skabes med andre ord indefra og ud (inside-out) og 

aldrig udefra-ind, selv om de fleste mennesker vil sværge på at den gør:

”Han gør mig vred”, ”Hun gør mig glad”, ”Min chef gør mig nervøs”, ”Min eksmand gør mig 

bange”, ”Mine børn gør mig stolte” etc...

”Ok, fair nok” siger nogle så ”Men jeg bestemmer altså ikke altid selv, hvilke tanker der 

dukker op i mit hoved, og hvis mine oplevelser i verden giver mig bestemte tanker, så føler 

jeg dem og så er resultatet jo alligevel det samme?”.

Det virker som en korrekt antagelse, men er faktisk essensen af misforståelsen, der 

samtidig gemmer på nøglen til løsningen.

I løbet af en dag går der tusindvis af tanker gennem vores hoveder og langt de fleste 

uden at vi bevidst skaber dem. 

De fleste af disse tanker dukker op og forsvinder igen uden at påvirke os, men nogle 

gange kommer der en tanke som vi holder fast i, fordi vi vurderer at den er vigtig og i det 

øjeblik vi tror en tanke er virkelig (”Hun er vild med mig”, ”Min kollega hader mig”, ”Jeg 

bliver aldrig lykkelig”, ”Jeg har ingen selvtillid”, ”Jeg er for sej!” etc.) bringer vi tanken til 

live og kan føle den i kroppen, som uro, lykke, nervøsitet, tristhed etc.

En tanke i sig selv, er neutral indtil vi, (oftest ubevidst) beslutter at tro på den. Den har 

ingen styrke og betyder intet for vores velbefindende før end vi ”aktiverer” den, fordi vi 

tror den er sand eller vigtig.

Så jeg kan få tanken ”Fuck det, jeg køber en pistol og røver en bank og så lever jeg 

lykkeligt i Brasilien resten af mit liv”, men de fleste vil blot notere sig sådan en tanke 

(måske med et smil) og så forsvinder den af sig selv igen. 

Hvis jeg virkeligt aktiverede den tanke -  ”Jeg gør det sgu!!” - ville tanken blive bragt til 

live og jeg ville mærke spændingen, nervøsiteten, forventningen eller hvad det måtte 

være, bruse igennem hele min krop.
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Eller tanken ”Ingen kan rigtigt lide mig”; hvis jeg blot noterer den, når den dukker op og 

ikke holder fast i den (tror det er rigtigt), vil den automatisk forsvinde igen. Men hvis 

noget i mig tror på den tanke, vil jeg øjeblikkeligt mærke det i kroppen som f.eks en 

tristhed eller ubehagelig tomhedsfornemmelse i maven.

Og her er en meget central pointe; Vi er ikke frie til at bestemme hvilke tanker der dukker 

op, men vi er altid 100% frie til at bestemme hvilke tanker vi ”tror på” og derved føler. Og 

i det øjeblik man begynder at lægge mærke til at man ikke behøver at tro på en eneste af 

sine tanker, at man blot kan lytte til den indre stemme der konstant taler i vores hoved, 

som var det en radio der kørte i baggrunden, så forsvinder tankerne automatisk igen efter 

lidt tid. I det øjeblik er man sat fri af sine tankers kværnende tyranni og de nogle gange 

medfølgende ubehagelige følelser.

Tanker er tilbud og ikke tvang. 

Ingenting uden for dig selv kan tvinge dig til at tro på noget som helst, som den indre 

stemme, der konstant kommenterer hvad vi oplever, siger.

Du har altid 100% frihed til at tro på en tanke eller lade den passere.

”Ok, fint nok” siger nogle så ”Så jeg skal bare tænke positivt og så er alt fint, men det har 

jeg prøvet og det virker ikke!”

Nej, at prøve at ændre tankerne virker sjældent og kan ofte gøre os i endnu dårligere 

humør, fordi i det øjeblik vi prøver at ”reparere” os selv via kunstige positive tanker, er det 
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samtidig en påmindelse (en tanke) om at vi ikke er OK som vi er, og så daler vores humør 

bare endnu mere. 

Og her kommer en anden central pointe ind: Alt levende har en indbygget egenskab, der 

konstant arbejder mod det sunde; planter vokser automatisk mod lyset, et træ vil sætte 

nye grene hvis det bliver beskåret, vores krop vil automatisk forsøge at bekæmpe en virus 

eller hele en brækket arm.

Og på samme måde fungerer vores mentale system også (det ville være en mærkelig 

undtagelse, hvis det ikke gjorde). Alle mennesker er født mentalt sunde og det eneste der 

kan forstyrre det, er vores frie vilje til at tænke hvad vi vil, til f.eks. at holde fast i triste 

tanker. 

I samme øjeblik vi ”slipper rattet” og giver slip på de negative tanker, så vender vores 

mentale system med tiden, automatisk tilbage til det sunde udgangspunkt, nøjagtigt som 

huden automatisk heler sig selv, hvis man lader være med at pille i såret.

”Ok, men lige et øjeblik” vil nogle så indvende ”Hvis jeg får hugget armen af eller bliver 

bidt af en mega-giftig slange, så kan min krop ikke klare det selv og så vil jeg dø uden 

lægehjælp?” 

Jeps, og her kommer endnu en central pointe i Sydney Banks opdagelse: 

Vores psyke er ikke underlagt de samme fysiske love som vores krop. 

Vores tanker og bevidsthed er energi der arbejder i vores fysik, lidt på samme måde som 

strøm i en legetøjsrobot. 

Psyken kan ikke gå i stykker som en arm der kan brække eller et sår der er for dybt. 

På samme måde som strøm i et stykke legetøj heller ikke kan gå i stykker. En ledning kan 

knække eller en plastikdims brække af, men strømmen enten er der, eller også er den der 

ikke, den kan i sig selv ikke gå i stykker.

Så længe et menneske er ved bevidsthed, er der ”strøm på” og derved er det sunde 

mentale udgangspunkt altid tilstede, selvom det nogle gange er skjult bag tykke lag af 

negative tanker.
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Konsekvensen af dette er at et menneske ikke behøver at prøve at ”reparere” sig selv med 

f.eks. positive tanker, men blot kan give slip på de negative tanker vedkommende holder 

fast i og så vil det mentale system automatisk vende tilbage til mental sundhed, som er 

vores ”default setting”, som vi er født med. 

Med andre ord; i det øjeblik vi holder op med at tænke, giver slip på rattet, så vil vores 

psykiske system af sig selv vende tilbage på ret kurs. Når vi holder op med at trampe 

rundt i søen, vil mudderet automatisk bundfældes og vandet vender tilbage til sit 

udgangspunktet som er rent og klart.

Så langt så godt. 

Så for lige at opsummere essensen af Syd Banks opdagelse, så er de tre principper for den 

menneskelige psyke, han beskriver:

1. TANKER

Alle mennesker tænker og hvad vi tænker afgør 100% vores oplevelse af livet, uanset 

hvilke omstændigheder vi befinder os i. Om man er en ludfattig tuberkulose-ramt bonde i 

Peru eller en sund, succesfuld fotomodel i Hollywood, hvis der i dette øjeblik går dejlige 

tanker gennem dit hoved har du det godt, går der ubehagelige tanker gennem dit hoved 

har du det skidt, uden undtagelse. Tanker er det, der farver vores liv, den ”magiske” 

ingrediens der alene afgør om livet smager skønt eller skrækkeligt lige nu. 

2. BEVIDSTHED

Alle mennesker har en bevidsthed, ”det” der oplever alting, der kigger gennem vores øjne, 

lytter til vores tanker og mærker hvad vi sanser. 

Bevidstheden er kernen i den vi er, det er den vågenhed eller iagttager, som vi har med os 

hele livet, og som essentielt aldrig ændrer sig. 

Når vi siger eller fornemmer ”Jeg er”, så er det i sidste ende vores bevidsthed vi peger i 

mod. 
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Vi kan ændre tøj, job, musiksmag, tro, familie, være syge eller raske, rige eller fattige, i 

godt eller dårligt humør, men bag det hele er der altid en fornemmelse af ”Jeg er mig”, der 

ikke ændres af alle de andre faktorer. 

Og her kommer en vigtig pointe; Den bevidsthed der er essensen af ”Mig” er ikke det 

samme som vores tanker, men derimod den der iagttager og kan lytte til tankerne.

Du har tanker, du er ikke dine tanker.

Vores oplevelse af livet skabes når vi (bevidstheden) vælger at tro på en tanke, når vores 

”Jeg” holder fast i et eller andet den indre stemme siger - ”Puff!” så er det blevet 

virkelighed i vores oplevelse af verden. 

Hvis vi derimod ikke holder fast, men blot lader den indre stemme sludre videre, så har en 

tanke ingen effekt på vores liv, humør og følelser.

Det fungerer altså sådan her:

”Jeg” (Bevidsthed) + en tanke = følelse og oplevelse af livet

Hvilket f.eks vil sige:

”Jeg” (Bevidsthed) + en trist tanke = jeg bliver trist og nedtrykt 

”Jeg” (Bevidsthed) + en glad tanke = jeg føler glæde, optimisme

”Jeg” (Bevidsthed) + en bekymret tanke = jeg bliver bekymret og nervøs

”Jeg” (Bevidsthed) + en vred tanke = jeg føler vrede, aggression

 Osv.
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Rent praktisk foregår denne process oftest på et splitsekund: en tanke dukker op, vi tror 

den er sand og ”BAM!” vi mærker den med det samme i kroppen som en følelse. 

Fordi det foregår så hurtigt, opleves det som én ting og derved ser vi ikke at der rent 

faktisk bliver foretaget en aktiv (omend ubevidst) handling fra vores side. 

Så vi føler os ude af kontrol og offer for omstændighederne, for vi kan ikke mærke at vi 

har nogen som helst andel i at den følelse opstår. Og hvis vi ikke har skabt følelsen, så må 

den jo komme udefra, fra verden, fra virkeligheden: ”Han gør mig vred”, ”Hun gør mig 

frustreret”, ”Mit liv er ensomt” og i det sekund at vi (uskyldigt, fordi vi ikke ser processen) 

blåstempler en tanke som værende sand, ”BAM!”, så er den aktiveret og vi føler den - 

Værsågod, her er dit liv.

3. MEDFØDT SUNDHED

Alle mennesker er født med et sundt sind. Og en egenskab ved det menneskelige sind er 

at det, som alt andet levende, altid har en bevægelse tilbage mod sit raske udgangspunkt. 

Samtidig er vi alle også født med en fri vilje, der gør at vi, og kun vi, beslutter hvilke 

tanker vi tror på og derved ultimativt skaber oplevelsen af vores liv. 

Med andre ord er vi frie til at overhøre vores grundlæggende mentale sundhed, ved f.eks. 

at vælge at holde fast i tanker der gør os triste, vrede, bekymrede, etc. 

Når vi lider psykisk er det ikke fordi vi er gået i stykker eller har mistet noget, der er fordi 

vi (uskyldigt, fordi vi er uvidende om mekanikken), tænker os væk fra vores medfødte og 

altid intakte mentale sundhed.

Med andre ord har vi det ikke skidt på grund af mangel på noget, men fordi der er for 

meget, når vi kommer til fylde vores sind med tykke lag af negative tanker.

Indre ro, livslyst og glæde er ikke noget vi skal eller kan optræne eller tilegne os, for det 

er det vi er bygget af – Du er lavet af glad.

Den store misforståelse og årsagen til at så mange mennesker lider psykisk, er at vi aldrig 

har fået fortalt hvad der foregår ”bag scenen”.

At vi ikke kan føle verden (vi kan sanse den, men ikke føle den), men at vi kun føler det vi 

tænker om verden, og at vi bag de dystre tanker altid har vores mentale sundhed 

ventende i kulissen. 
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Solen er aldrig gået ud, selv om sorte skyer nogle gange dækker fuldstændigt for den.

Så længe vi ikke kender til mekanismen bag skabelsen af vores oplevelse, drager vi, når vi 

har ubehagelige følelser, ofte den umiddelbart logiske konklusion at noget er galt, noget er 

gået i stykker, noget har slukket solen. 

Først kigger vi måske ud på verden for at finde en årsag; ”det er min chef”, ”det er mit 

parforhold”, ”det er mit udseende der er årsagen til mine dårlige følelser” og vi kan så 

prøve at ændre på verden, for at få fikset vores følelser. 

Men hvis vi oplever at et nyt job, flere penge eller en ny kæreste ikke ændrer noget eller 

at vi ikke kan gøre noget, fordi vi ikke kan ændre de ydre omstændigheder, f.eks. ved 

dødsfald, fyring, konkurs eller skilsmisse, så vender vi blikket indad og konkluderer at vi 

må være gået i stykker indeni, at der er noget galt med os, for vi har det ad helvede til 

(og det kan vi intuitivt godt mærke er forkert og unaturligt, vi er ikke skabt til at lide). 

”Hey, jeg burde være glad, men er det ikke – der må være noget i vejen med mig!”

Resultatet er at vi sidder tilbage med nogle ubehagelige følelser, som vi tror stammer fra 

noget vi ikke har kontrol over og den eneste rationelle konsekvens er at gøre to ting: 

dulme ubehaget med overarbejde, overdreven motion, alkohol, medicin, ludomani, sex, 

madkontrol (spiseforstyrrelser) (fortsæt selv listen) samtidig med at vores tanker ræser 

rundt på højtryk for at prøve at finde en udvej fra den psykiske smerte. 

Og jo mere tankerne ræser afsted, jo længere nede føler vi os. Vi leder efter en udvej, 

men der er ikke nogen vej ud via tankerne.

Det kan virke sindssygt udefra, men i virkeligheden er det en fuldkommen rationel 

reaktion. 

For hvis et menneske føler sig fanget i et følelsesmæssigt helvede og der ingen håb er for 

lindring, vil det miste livslysten. Misbruget gør livet tåleligt her og nu (fordi det midlertidigt 

kan sløve vores ubehagelige tanker, som er den egentlige årsag til smerten) og tankerne 

der ræser, er et signal om at vi stadig håber, at vi stadig leder efter en udvej, at der stadig 

er en mulighed for at grave os ud og op i solen igen. 
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Misbruget og de kværnende tanker er som desperat plasken i vandet, når en skibbruden 

forsøger at træde vande. Livet giver – heldigvis! - hårdnakket op. 

Uden mulighed for lindring og uden håb om at tingene kan blive bedre, er der kun 

opgivelse tilbage.

Desværre er det lige præcis den overtænkning, vi i kriser kan bruge det meste af vores 

vågne tid på, i håbet om at finde en løsning, der er årsagen til at vi lider.

”Jeg er ked af det, hvad kan jeg gøre? jeg er ensom og trist, jeg orker ikke mere, hvorfor 

skal jeg have det sådan? hvorfor kan jeg ikke bare være glad? engang var alting dejligt, 

nu har jeg mistet det, jeg vil ikke have det sådan her...” 

For hver gang sådanne tanker går gennem vores sind, mærker vi det i kroppen som en 

ubehagelig fornemmelse i maven, hovedpine, stress, modløshed, søvnløshed, vrede, etc. 

Og i det øjeblik vi mærker det i kroppen, føler vi os bekræftet i at det er rigtigt, at det er 

sandt. 

For vi kan godt genkende en tanke, som ”bare en tanke”, så længe den kun er en stemme 

i vores hoved. Men i det øjeblik vores krop mærker ubehag, så er illusionen komplet. 

Tanken har passeret grænsen fra hovedet ud til verden og den er nu umulig at skelne fra 

virkeligheden; ”Det er ikke bare noget jeg tænker, det er rigtigt!!”
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Og ja, det er rigtigt, virkeligt, i forhold til det ubehag vi rent fysisk kan mærke i kroppen, 

men det er bieffekter af den egentlige ikke-virkelige årsag; tanker.

Og fordi vi nu, gennem vores krop, har fået bekræftet at det vi tænker desværre er sandt, 

prøver vi desperat at finde en løsning og vi afspiller alle de samme smertefulde tanker igen 

og igen og igen. Og for hver gang, falder temperaturen på vores humør og velbefindende 

yderligere og hvis den proces ikke stopper, ender vi med at udvikle psykiske og fysiske 

lidelser. 

Det helt centrale punkt er at vi ikke har indset at vores mentale sundhed er noget vi har 

og ikke noget vi skal gøre. 

Depression, stress og angst er unaturlige tilstande som vi aktivt skal tænke os ud i, før 

end de opstår. At prøve at tænke sig ud af et tanke/følelses-helvede, når vi har det 

allerværst, er som at prøve at slukke en ildebrand med benzin. 

Et menneske der intet tænker, hvor der er helt ro i sindet, vil aldrig kunne være bekymret, 

opgivende eller stresset, det er alle tankeprodukter.

Vi har fejlagtigt fået det indtryk at det er omvendt, at hvis vi ikke aktivt gør noget, tænker 

noget for at få det godt, så vil vi som udgangspunkt være tomme indvendigt og overladt 

til ensomme og triste tanker. 

Så når vi er fanget i negative tanker, er det som en bjergbestiger der er snublet på livets 

bjerg og nu hænger med det yderste af fingerspidserne på en afsats. Hvis vi slapper af 

(stopper med at tænke) falder vi ned i en uendelig, sort afgrund af ubeskrivelige 

ubehagelige følelser.

Virkeligheden er, at vores psyke er som en badebold, der for hver negativ tanke vi tror er 

sand, griber fat i et blylod.

Hvis så en velmenende person påpeger at vi bekymrer os for meget og skulle tage at 

slappe lidt af eller at vi selv i et øjebliks klarhed indser, at vi lider når vi holder fast i de 

ubehagelige tanker, så er det springende punkt denne forståelse.
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Hvis jeg tror jeg er gået psykisk i stykker (f.eks. fordi min læge har fortalt mig det), så er 

jeg bjergbestigeren, og ideen om at ”slappe af” vil virke vanvittig og farlig for mit psykiske 

helbred. Jeg føler jeg klynger mig til en klippe og vil styrte ned ad den lodrette bjergvæg, 

hvis jeg giver slip.

Hvis jeg derimod har tillid til eller har erfaret, at når jeg slapper af i sindet, får jeg det 

automatisk bedre, så er jeg badebolden der er ved at drukne fordi den klynger sig til 

blylodderne, og det eneste der giver mening, er at give slip. 

Sydney Banks oplevede selv effekten af hans opdagelse på egen krop og han så hvordan 

folk med årelange psykiske problemer, alvorligt syge eller i barske livsomstændigheder 

(f.eks. fængslet på livstid), alle havde deres mentale sundhed intakt, og i det øjeblik de 

indså at deres psykiske smerte kom fra deres tanker, ændredes alting.

Denne opdagelse af at mennesker, på grund af vores psykes natur, kan komme uskadte 

igennem selv de grusomste begivenheder, så han som den ultimative nådegave og han 

beskrev derfor sindet som værende af ”spiritual” eller ”divine” natur. 

©Jacob Rebien & Mette Louise Holland 



Havde han være mere strategisk anlagt, haft en anden baggrund eller en PR-manager, 

havde han måske valgt et andet ordvalg, for det lukkede en masse døre for ham i 

videnskabelige kredse, men han holdt fast i den beskrivelse til sin død.

I dag benytter forskellige undervisere i denne tilgang forskelligt sprogbrug. Nogle beskriver 

stadig vores psykiske system som værende ”spirituelt”, fordi det er underlagt nogle andre 

love end resten af vores fysik, mens andre blot kalder det sind eller energi. 

Ultimativt betyder ordvalget ikke noget, for styrken ved Syds opdagelse, er at den kan og 

skal erfares i den enkelte person, før end den har nogen effekt. Du kan ikke ”fake” dig ud 

af psykisk smerte, lige så lidt som du kan ”fake” at kunne svømme. Du kan plaske rundt et 

par minutter eller prøve at tænke positivt, men på sigt har det sjældent nogen 

forandrende effekt.

”De Tre Principper” er ikke et spørgsmål om at tro på noget eller tilegne sig nye 

egenskaber via teknikker, det er udelukkende en påmindelse om hvordan vi er skabt og 

fungerer, med et tilbud om at genopdage og erfare det i sit eget liv. 
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Så altså summa summarum:

 Imellem den ydre verden (hvad vi sanser) og vores indre (hvad vi føler) er der vores 
tanker. 

 Intet kan komme udefra og ind til os, til vores følelser, uden at passere gennem 
vores tanker – der er ingen direkte forbindelse. 

 Vores tanker er derfor 100% afgørende for at fortolke virkeligheden og skaber 
derved alene oplevelsen af vores liv. 

 Hvad vi føler lige nu kommer fra hvad vi tænker lige nu - vi kan ikke tænke 
aggressive tanker og føle fred og vi kan ikke tænke optimistiske tanker og føle os 
deprimeret på samme tid. 

 En tanke er i sig selv altid neutral og harmløs indtil vi vælger at den er rigtig eller 
vigtig at holde fast i, og hvis det sker, bliver tanken til virkelighed og vi kan nu føle 
den. 

 Vi bestemmer ikke hvilke tanker der dukker op i vores sind, men vi er altid frie til 
ikke at tro på en tanke, til blot at lade den passere. 

 Tanker er flygtige af natur, de har ingen fast substans og en ny tanke vil altid dukke 
op om lidt, som skyer der ruller over himlen og konstant ændrer sig, medmindre vi 
holder fast i dem. Holder vi fast, så blokerer vi for at nye (bedre) tanker kan dukke 
op og det kan føles som om vi er fastlåst, fanget i en følelse. 

 I det øjeblik vi giver slip, vil der med tiden altid begynde at dukke positive tanker 
frem igen, fordi vores mentale system (som alt andet levende) har en 
selvgenererende natur, der altid arbejder sig tilbage mod det sunde udgangspunkt 
som vi er født med. 

 Indre fred, glæde og kærlighed er vores sinds natur og det er ikke noget der kan 
mistes, for det er det vi er lavet af. 

 Du er 100% ok og det eneste der kan forstyrre eller sløre den oplevelse, er en 
tanke. 
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