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De fleste kender til at møde modstand, når vi vil udtrykke os kreativt. For
nogen af os bliver modstanden til direkte blokeringer, der forhindrer os i at
udtrykke os frit.

Denne e-bog er til dig, der har svært ved at komme i gang med eller holde
gang i din kreativitet. 

En kreativ blokering føles som alle mulige former for modstand, og vi kan
bruge mange undskyldninger for, hvorfor vi ikke laver det, vi har lyst til.
Jeg har samlet de 10 mest almindelige undskyldninger, jeg har hørt gennem
årerne, både fra mine kursister og mig selv. Undskyldninger for ikke at gøre
det, som vores hjerte kalder os til at gøre.

Mit mål er at bringe disse 10 undskyldninger frem i lyset, så du kan opdage
dem hos dig selv og i stedet for stopklodser kan se dem som vejvisere til
styrke, inspiration og handling.  
Når du kommer med undskyldninger, så er det ofte, fordi der noget på spil
for dig. Noget du virkelig gerne vil, men samtidig føler du dig holdt tilbage.

Side 2 
Vejen til inspiration og handling



#1 Jeg er ikke klar 

#2 Jeg er ikke god nok, jeg er så dårlig til... 

#3 Jeg har ikke tid.

#4 Jeg mangler et værksted, og jeg har ikke plads, hvor jeg bor.

#5 Man kan ikke bare gøre, hvad man har lyst til. 

#6 Min mor/far så og anerkendte mig ikke.

#7 Jeg er ikke inspireret.

#8 Jeg har lyst til 1000 ting, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte.

#9 Jeg er for gammel, det er for sent.

#10 Der er så mange, der er meget bedre end mig, så hvorfor 
skulle jeg bruge tid på det.

De 10 mest almindelige
undskyldninger
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Jeg er uddannet tv-billedjournalist i 1998, men er nu på fuldtid kunstner
og underviser. 
Jeg har i mere end 15 år arbejdet med at løse kreative blokeringer. I 2014
brød jeg en 25 år gammel blokering. Jeg ønskede at tegne og male. 
Men noget stoppede mig, og hvis jeg endelig kom i gang, standsede jeg
ret hurtigt. Jeg kunne simpelthen ikke bryde blokeringen. 

I 2013 tog jeg så en beslutning: Jeg VILLE have hul igennem. Og det fik jeg
et år senere efter intenst indre og ydre arbejde. Siden har billeder og
tegninger strømmet fra mig uden forhindringer.
Jeg møder stadig modstand, men jeg er ikke blokeret mere, så jeg stopper
ikke.

Fra 2017 har jeg afholdt mere en 60 workshops og undervist i forskellige
sammenhænge i at forstå og bryde kreative blokeringer og åbne for
inspiration og flow.

På workshoppen opnår vi indsigt i blokeringens natur, skaber højere
selvindsigt hos kursisten og nedbryder blokeringen gennem god kreativ
energi, så kursisten kan handle på sit ønske.

Min baggrund Side 4 



Når jeg har spurgt mine kursister, om ikke bare de skulle gøre det,
de havde lyst til, er to bestemte ord dukket op igen og igen, nemlig
ordene: Jo men...

"Jo" er hjertets lyst. Siger du kun "jo", og går i gang, så sker der
noget. Men så kommer "men". "Men" rummer en fortælling om,
hvorfor du ikke går i gang!

Jeg har fundet ud af, at bag den fortælling ligger der altid den
samme følelse: Frygt. Frygt for hvad der sker, hvis du gør det, du
drømmer om. Enten er det et nyt område at betræde, som du måske
har ønsket i mange år, eller det er noget, du gjorde engang, men af
forskellige grunde stoppede med.
Det nye er fremmed og ser truende ud, fordi du skal udvikle dig og
overskride dine begrænsninger og gøre noget, du ikke har gjort før.
Det, du gik i stå med, ligger som en længsel. Men du kan have mistet
troen på, om det overhovedet kan lade sig gøre.

Måske er der en fortælling i dit sind om, at du tidligere i livet har
oplevet ubehag, når du udtrykte dig af hjertets lyst.  Det kan f.eks.
være afvisning eller latterliggørelse. Så dit nervesystem vil  beskytte
dig mod at opleve dette ubehag igen, hvis du udtrykker dig. En
undskyldning eller en overspringshandling giver dig et frirum. Det
letter lidt på presset og er som en belønning: Du må gerne lade
være. 
Når du gør dette, undgår du at træde ind i det nye ukendte land,
som din længsel peger imod. Konsekvensen er, at du bliver i dine
gamle handlemåder og ikke kommer videre.
Resultatet er altid frustration på et eller andet niveau, når du endnu
engang ikke gør det, du længes efter.'
Men når du opdager, hvad der stopper dig, kan du gøre dig fri.

Hvorfor du skal læse denne bog
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Det virker ikke at slå dig selv i hovedet og kritisere dig selv for at være
bange. Det er menneskeligt at være bange og ofte er frygt en vejviser
til, hvad du skal gøre. 

Nysgerrighed, kærlig omsorg og ønsket om at udvikle dig for at leve
det liv du virkelig gerne vil, er et mere konstruktivt udgangspunkt for
selvhjælp.

Din indre dialog kan f.eks. udspille sig sådan her: 
"Jeg er bange. Det er ok. Jeg har en drøm, men jeg er bange. 
Det er ok, så jeg handler nu alligevel på min drøm, selvom jeg er bange og
udvikler til gengæld mod ved netop at konfrontere min frygt".

Jeg giver dig en anden vinkel på undskyldningen, du kan reflektere
over. Er det virkelig sandt? Har du ikke tid? Eller har du lige så meget
tid som alle andre? Kan du organisere din tid på en anden måde, end
du gør?

Ved at opdage at du "gemmer" dig bag undskyldningen, kan du vælge
at handle på trods af den frygt, som undskyldningen skal maskere. 

For er der én ting, der bryder din kreative blokade, så er det at gøre
det, du ikke tør men har lyst til. Så sker det!

Jeg kan hjælpe dig med at se din
undskyldning som en styrke
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Der er kun en, der kan bryde din blokering, og det er dig! Og hver gang
du gør det, har du taget magten tilbage til dig selv!

Det gælder om at opdage undskyldningen, når den kommer, vende dit
syn på den og handle.

Du behøver ikke være nogen eller noget andet end den, du er for at
tage en stykke farve i hænderne, danse en dans, synge en sang etc. og
gå i gang. Når først du er i gang, så får du erfaring og kan dygtiggøre
dig og nyde at udvikle dig og skabe.

Du kan vente i 1000 år uden at noget sker. Men hvis du i dette øjeblik
rejser dig fra din sofa og åbner din dør og tager af sted, så er eventyret
i gang!

Jeg VED, du kan bryde din blokering! Du har det, der skal til! 

Rigtig god fornøjelse!

Listen med undskyldninger er bygget op sådan her.
Først giver jeg dig undskyldningen. Så en anden vinkel på det.
Dernæst det modsvar du kan komme med til dig selv, når du
opdager, at du bruger en undskyldning. Du kan bruge modsvaret
ved at gentage det igen og igen for at motivere dig selv til at
opløse blokeringen og få handlet. Du kan sige det højt eller bare
tænke det.

Løsningen er i DIG!

“Your need for acceptance can make you invisible in this world.
Risk being seen in all your glory“

Jim Carrey, amerikansk skuespiller, maler mm.
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#1 Jeg er ikke klar. 

Du behøver ikke være klar. Det bliver du måske aldrig. Så hvorfor vente?
Glem ideen om at du skal være klar. 
Tænk på, hvordan du lærte at cykle. Du begyndte inden du kunne. Balance
var der ikke noget af i begyndelsen, og du faldt flere gange og rejste dig
igen, indtil en dag BINGO! Så sad den i skabet. Du holdte balancen.

Tænk over det, du kan IKKE lære at cykle uden at cykle. Du kan ikke lære at
holde balancen uden at miste den. Vi lærer det positive at kende ved at
opleve det negative.

Du kan ikke bryde en blokade ved at 
forblive blokeret. Du bryder en 
blokade ved at bryde den. Går i gang. 
Går i stå igen. Begynde igen. Gå i stå 
igen, begynde igen og igen. Du bliver
ikke nødvendigvis klar, men du 
bliver kompetent og udvikler dine 
evner ved at begynde, ramme ved 
siden af, justere, komme op på 
cyklen igen og forsætte. 

At begynde før du er klar, er at acceptere vejen som en værdifuld
udviklingsrejse mod målet.
Og det er samtidig også en anerkendelse af, hvad du allerede kan af 1000
millioner andre ting, som gør dig kompetent til at ordne, gøre, justere,
vælge, dreje, skrue, rette, snitte, tænke, kramme, trække, vurdere, elske,
måle, styre, udhule etc.

 

De 10 undskyldninger
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Begynd nu og du vil allerede i morgen kunne se tilbage på ny erfaring,
som du ikke havde erhvervet, hvis du ikke var begyndt.

BEGYND NU! Uanset hvor meget det trækker den anden vej. Se dig som
står du på en klippeafsats og holder i et tov, hvor det dyrebareste
menneske, du kender, hænger i den anden ende. Ville du slippe eller
ville du helt automatisk gøre alt, hvad der skulle til for at trække
vedkommende op?

#1 Jeg er ikke klar 
 
Ny indre dialog: Så derfor begynder jeg nu.

De 10 undskyldninger
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#2 Jeg er ikke god nok, jeg er så dårlig til...

Skide godt. Nu er du klar til at lære noget nyt. Det stimulerer, det er
udvikling, det er naturligt. Det er det, vi skal som mennesker. Lære hele
tiden. Hvem er god nok?
Vi er kun gode nok til det, vi kan i forvejen.

Den enkle løsning, som du nok har gættet: Øvelse gør mester. Når du
definerer områder, hvor du ikke er god nok, kan du bevidst se bort fra det
underliggende ønske om at bruge denne undskyldning til ikke at komme i
gang, og du kan nu i stedet blive så himmelsk nysgerrig efter at se dine
svage punkter og skamløst begærlig efter at dygtiggøre dig og opleve
tilfredsstillelsen ved at udvikle dig.
Du ser aldrig et barn, der opgiver at lære at gå med undskyldningen om, at
det ikke er godt nok.

Vi kan altid blive bedre, og det styrker selvværdet at tilegne sig nye
færdigheder. Se et øjeblik for dig, det du ikke er god nok til. Du øver dig nu
i 30 min hver dag i 30 dage. Om 30 dage har du så øvet dig 15 timer. Hvor
står du til den tid?

#2 Jeg er ikke god nok, jeg er så dårlig til... 
 
Ny indre dialog: Så derfor får jeg nu overblik over, hvad jeg vil blive
bedre til, tager undervisning, melder mig til AOF, ser gratis YouTube
videoer, øver mig, bliver skide god, ser fremskridt og bliver stolt af og
glad for mig selv og måske et forbillede for andre.

De 10 undskyldninger
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#3 Jeg har ikke tid.

Du har 24 timer lige som alle andre. Så du får ikke mere klokketid. Men du
kan vælge at prioritere anderledes.
Hvor meget tid bruger du på SOME eller måske transport i tog eller
lignende, hvor du i stedet kan lave en tegning, et billede, en brainstorm
eller en plan?
Alle går vi på toilettet flere gange om dagen. Måske i snit 4-7 minutter alt
efter hvad du skal. Hvis der ligger en blok og pen klar ved siden af toilettet,
skaber du derved muligheder for dig selv til f.eks. at lave 365 skitser af dig
selv i spejlet. Tænk over hvor meget træning det er og, hvor god du er efter
bare 3 uger!!!
Du HAR tid, men du er bange. Det er almindeligt. Men gør det alligevel.

#3 Jeg har ikke tid.
 
Ny indre dialog: Så derfor begynder jeg NU.

De 10 undskyldninger
Side 11



#4 Jeg mangler et værksted, og jeg har ikke plads, hvor jeg bor.

En klassiker jeg har hørt mange gange. 
Jeg havde en kursist på et tidspunkt, som simpelthen havde hverken tid
eller plads. Vi talte os frem til, at på badeværelset om morgenen havde hun
faktisk en fri stund. 
Resultatet blev, at hun tegnede på badeværelsets fliser og hendes lille søn
var med og tegnede med stor energi på de nederste fliser.

Tænk over det: En A4-blok måler 210x297 mm., A5 148x210 mm, en blyant
måler... ja jeg behøver ikke sige mere.
Mangen en kunstner har placeret sig selv ude i miljøer, naturen, pladser og
gader og stræder. Der er plads.

Og endelig, hvis du ønsker et 
værksted, så kan du finde et. Måske 
kan et rum i dit hjem tænkes på ny.
Jeg har oplevet flere kursister, hvor 
deres partner eller ægtefælle 
bakkede dem 100% op og var med til 
at skabe plads i deres fælles bolig. 
Når du følger dit hjertes lyst, vil dit  
lys også ramme andre.

#4 Jeg mangler et værksted, og jeg har ikke plads, hvor jeg bor.
 
Ny indre dialog: Så derfor begynder jeg lige nu med at se muligheder for
min udfoldelse, flytter rundt på nogle møbler, finder et hjørne i
loftsrummet eller i kælderen.

De 10 undskyldninger
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#5 Man kan ikke bare gøre, hvad man har lyst til.

Med dette "man" underforstås, at når du gør, hvad du har lyst til, så gør du
noget forkert. Det er offentlig moral. Der er altså skam og skyld inficeret i
denne overbevisning. Det er det rene gift for sjælen, inspirationen og for
din kreativitet og for dig! 
Der ligger i det, at "lyst" er noget, der går imod livets almindelige
udfordringer og problemer og også mod fællesskabet. Hvis jeg gør, hvad
jeg har lyst til, forsømmer jeg alle mulige andre områder, der er vigtigere i
stedet for at tage hensyn til andre. Og så skal jeg føle skyld over, at jeg har
det godt, når så mange andre har det skidt.

De 10 undskyldninger

Sagen er at hvis du følger din lyst, bliver du fyldt af lys. Det ligger i ordet. Lys
giver næring til dine relationer og ideer.
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Der er ikke nogen i hele universet, der skal give dig lov til eller ordre om,
hvad du må og ikke må drømme om. Du kan følge dine drømme og så
tage ansvar for dine handlinger. Og hvis du følger dit hjerte, vil du mere
og mere komme i harmoni med dine omgivelser.

#5 Man kan ikke bare gøre, hvad man har lyst til. 
 
Ny indre dialog: Så derfor følger jeg nu min lyst og fyldes af glæde
og motivation, som kan inspirere andre.

Side 14
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#6 Min mor/far så og anerkendte mig ikke.

Det her er en sejlivet klassiker. For vi har ALLE oplevet både ubehagelige og
behagelige møder med vores forældre. Som de nærmeste og første
omsorgspersoner har de haft endegyldig indflydelse på, hvilken opfattelse,
vi har bygget op om os selv og livet. 

Og det er meget enkelt. Negativ påvirkning giver negativt selvbillede og
kærlig, omsorgsfuld og anerkendende tilgang giver et tillidsfuldt menneske,
der kan lide sig selv.

Men for de fleste, kan der være en del at få viklet sig ud af.
Måske har du ubehagelige oplevelser med i bagagen fra din barndom, hvor
dine forældre eller andre ikke anerkendte dig, ignorerede dig, var
fraværende eller måske skældte dig ud, udskammede dig eller slog dig.
Disse oplevelser præger automatisk de flestes selvopfattelse i en negativ
retning.
Har du oplevet det, er det derfor meget almindelig, at du ikke opfatter dig
selv og det, du kommer med som særligt værdifuldt. 

Men hvis du stadig lever efter dine forældres holdninger, meninger og
stemmer, så gør du mod dig selv, som de gjorde mod dig: Du respekterer
ikke din selvstændighed, din ret til at gøre, tænke, føle og mene, hvad du vil.
Med andre ord så lytter du ikke til dig selv, men til dem eller ekkoet af dem i
stedet. Uanset om de er levende eller ej.
Det er meget normalt, at folk beretter om, hvordan de stadig kan høre
deres mors stemme i deres hoved eller se deres fars vrede blik. Alt dette er
KUN i dit sind. At nogle har det sådan skyldes, at de endnu ikke har taget
ansvar for at være 100% dem selv og den, de gerne vil være.

De 10 undskyldninger
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For disse oplevelser har KUN den styring af dig, som du giver dem. Når du
iagttager stemmen i dit hoved, vil du kunne beslutte, om du vil tro på den.

Det er oplagt at føle sig værdiløs, hvis dit bagland ikke værdsatte og
anerkendte dig nok. Det lille barn kan næsten kun konkludere, at det er
uelskeligt og betydningsløst.
Problemet med sådan en selvopfattelse er, at du som voksen ubevidst
kommer til at søge andres anerkendelse for dit eget værd. Også så det, du
laver, skal godkendes af andre for at være godt nok til, at du selv tror på det. 
Dette fører til et liv i en lang ensom ørkenvandring i søgen efter endnu en ny
oase eller kilde, der skal fylde et bundløst hul af tørst efter kærlighed og
mening.
Når andre skal anerkende og bekræfte dig for, at du får det godt, giver du
din energi fra dig. Du lægger så at sige din skæbne i andres hænder. 

Løsningen er som i alle andre tilfælde inde i dig. Den følelsesmæssige næring
og anerkendelse, som du manglede i barndommen, skal du nu give dig selv!
Det er vi alle udstyret til at gøre. Hjernen er plastisk og ved at gentage nye
indre billeder, positive forestillinger om dig selv og handlinger, vil hjernen
gradvist tage form af dine nye ideer. Nye nervebaner vil skabe nye netværk,
når du begynder at tænke og føle i nye baner.
At tænke og integrere de nye indre dialoger er at tage magten tilbage til dig
selv og give dig selv de rette psykiske vitaminer indefra.

#6 Min mor/far så og anerkendte mig ikke. 
 
Ny indre dialog: Derfor ser og anerkender jeg nu mig selv, mine drømme
og talenter og giver den MAKSIMALT gas med min kreativitet, for det er
netop at anerkende og elske mig selv.
 

De 10 undskyldninger
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#7 Jeg er ikke inspireret.

Den kender jeg godt. Jeg har ind i mellem ventet på at blive inspireret. Men tit
er inspirationen lidt som den gode duft fra bageren, at du skal gå den i møde
for at opleve den. Så hvis du ikke føler dig inspireret, skal du åbne dig for
indtryk. Er du uinspireret, tænker du garanteret et eller andet negativt om din
kunstart eller dig selv. Eller måske på alt muligt andet, som ikke giver dig
åndelig eller kreativ næring. Noget er på spil i din bevidsthed, der gør, at du
ikke høre inspirationens stemme. Men du kan vælge at lytte til det, du vil.

Der er tusinde måder at søge inspiration på. Se i magasiner, studere naturen,
høre en podcast, gå i teatret, lave en kæmpe billedvæg med udklip, citater,
fotos, skitser, læse et digt, kigge på andres arbejde, iagttage mennesker
pågaden, brainstorme på underlige kombinationer som f.eks. kat-vind-
tandpastatubelåg. Giver det dig billeder i hovedet? Hvis ja, så tegn det nu!

Hvis jeg har lyst men ikke helt har en ide, begynder jeg med at tegne med en
erklæret intention om at lade inspirationen komme til mig. Jeg kan f.eks. sige
det højt eller bare tænke det. 
Billedet her er jeg begyndt på med blot én ide, nemlig at jeg ville lave et fartøj.
Men når så første form og farve er lavet, dukker den næste automatisk op.
Og snart står de i kø, og jeg må tage noter for at have styr på dem alle.

Side 17
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Står du ved kanten af et svømmebassin og vil svømme, så spring ud i
det! Med andre ord: GÅ I GANG NU uanset om du er inspireret eller ej!
Hvis du så overvældes af træthed, mismod, kedsomhed eller irritation:
BLIV VED! Guldet findes ved at grave efter det! Solen følger altid
nattens mørke.
Inspiration følger handling. 

Jeg har flere gange oplevet, at jeg kan forlade en tegning eller maleri
om aftenen og føle mig uinspireret og utilfreds. Faktisk kan jeg nogen
gange synes, det er dårligt. Men når jeg så næste morgen kommer ind
i værkstedet, ser det ofte pisse godt ud! 
Mens du er helt sunket ned i processen, kan du ikke altid vurdere,
hvad du laver. Afstand i form af tid, f.eks. en pause, en lur, frokost,
gåtur, får dig til at lande i det og måske ubevidst bearbejde noget på
et indre plan. 
Men i hvert fald: Døm ikke automatisk det du laver, men giv det og dig
selv en chance for "at komme" dig efter en arbejdsdag.

#7 Jeg er ikke inspireret.
 
Ny indre dialog: Så derfor begynder jeg nu med fuld tillid til, at
inspirationens guldmine venter på mit kald. Så når jeg forsætter
uanset, hvordan jeg føler, ved jeg, at inspirationen kommer til
mig, fordi jeg nu kommer til den.

Side 18

De 10 undskyldninger



#8 Jeg har lyst til 1000 ting, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte.

Fedt at du har lyst til så meget! Lyst er bedre end ikke-lyst.

Men vær nysgerrig på om du virkelig har lyst til 1000 ting eller om den ene
ting, du virkelig brænder for fylder dig med frygt, så du gemmer den/dig
bag 1000 ting?

For har du lige meget lyst til alle 1000 ting, eller kan de sættes i prioriteret
rækkefølge?
Kan den første ting føre til den næste, kan flere kombineres, kan du vælge
de 10 meste brændende ønsker ud og sætte dem i kalenderen en efter
en?

Hvis der virkelig er 1000 ting, så lav en rækkefølge og gå i gang.

Hvis det handler om frygt for at gøre det, du brænder mest for, så vil en
ærlig snak med dig selv, ansigt til ansigt, gerne foran et spejl, kunne
fortælle dig, hvad du er bange for. 
Når du så har erkendt det, så gør du det, du brænder for! Med al den
bæven, rysten og ubehag det MÅSKE, kun måske medfører. Frygten gør
ofte omstændighederne værre, end de i virkeligheden er.
Handling kurerer frygt.

#8 Jeg har lyst til 1000 ting, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte.
 
Ny indre dialog: Jeg vælger mig nu de 10 ting, jeg har mest lyst til.
Laver en rækkefølge og går i gang fra en ende af og glæder mig vildt
og begejstret til at se resultat og få beskidte fingre.

Side 19
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#9 Jeg er for gammel, det er for sent.

Se 1 år tilbage og forstil dig, at du har udført din kreativitet en time
hver dag. Det er 365 timer. Lad os sige du maler og bruger 5 timer på
et maleri. Det er 73 malerier, du nu kunne stå med. Hvis du samtidig
havde sat dig for at blive bedre til f.eks. farvelære, perspektiv eller
dybde, kunne de 73 malerier vise en udvikling.
Hvis du skrev en side hver dag, så havde du nu en bog på 365 sider.
Du kunne have lært et nyt sprog, at spille et instrument, trænet din
krop, danset, øvet at tale offentligt.

Se nu 365 dage frem: Hvad vil du kaste dig over. Du lever nu, du kan
vælge, hvad du vil. YouTube er en veritabel guldgrube, hvad angår
undervisning. Du skal bare søge på "how to X", og det dukker op. 
Der er også et hav af onlinekurser på nettet.

#9 Jeg er for gammel, det er for sent.
 
Ny indre dialog: Så derfor vil jeg nu have det optimale ud af mit liv,
leve og være glad og kaste mig over lige, hvad jeg har lyst til.
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#10 Der er så mange, der er meget bedre end mig, så hvorfor
skulle jeg bruge tid på det.

Dette er nok det største skridt væk fra din egen originalitet. For det,
du kommer med, har ingen anden. Du er absolut unik. Ingen anden
ser og oplever livet, som du gør. 

Din opgave er, at folde dine ideer ud, dit særkende, din drøm.
Du er dit eget råstof, som du skal forarbejde ved at indse, at du
allerede har det hele inden i og, at det er 100% gyldigt, værdifuldt og
helt dine egne talenter. 
Dit hjerte kalder på dig. Det gør det med lyst og fornemmelser. Det
har noget, det vil udtrykke.
Det er op til dig at opdage det, og så lade det udtrykke sig gennem
dig. 

Det kræver mod at stå ved sig selv, men mod kommer af at tage
udfordringen op og netop vise, hvem du er. Fremfor at være noget i
forhold til andre, så vær så meget af dig selv som du kan. 
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Lær og blive inspireret af andre, men sammenlign dig med dig selv
og tænk, hvor du gerne vil hen? Hvad vil du gerne lære, udtrykke,
udvikle? Hvad vil du blive bedre til? Hvad vil du skabe?

Måske møder du afvisning fra andre. Men vigtigst af alt: Du siger
JA til dig selv!

#10 Der er så mange, der er meget bedre end mig, så hvorfor
skulle jeg bruge tid på det.

Ny indre dialog:  Jeg mærker, hvad jeg har lyst til. Jeg ved, det
er mit hjerte, der nu kalder på mig til at udfolde lige netop
mine talenter, de medfødte talenter jeg er her for at
udtrykke, udforske og udleve mere og mere. Jeg elsker at
vide, at der ingen grænse er for, hvor god jeg kan blive og,
hvor langt jeg kan nå. Det, at tage mig selv 100% alvorligt
fylder mig nu med glæde og begejstring og giver mig mere og
mere blod på tanden til at udtrykke mig så kreativt, som jeg
overhovedet kan resten af mit liv!

De 10 undskyldninger
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Som du nu har set, er min løsning til dig altid at ændre din synsvinkel på
din blokering til at se muligheder og så tage HANDLING: Uden handling
er dine ideer døde.

Jeg ved, det kan være så svært at få handlet, så det er godt med ekstra
hjælp, inspiration og måske et fællesskab, hvor man kan inspirere og
skubbe til hinanden.

På workshoppen "Hul Igennem til Kreativiteten", som jeg afholder
nogle gange om året, går vi lige netop i kødet på blokeringen med god
stemning, høj energi, masser af øvelser og plads til store billeder og
bevægelser. 

Er du blevet tændt på at få hul til din kreativitet og komme i flow? For dit
indre guld ligger bare og venter på at blive gravet frem!
Hvis du vil arbejde videre med mig og få gennembrud i din kreativitet på
en fed, intenst og koncentreret weekend, så kom med på workshoppen.
Klik på fotoet herunder. 

Jeg har også lavet online-foredraget 
"Sådan bryder du din kreative blokering". 

Her får du essensen af mine erfaringer fra arbejdet med  at bryde
blokeringerne, mine metoder og ideer,  så du selv kan gøre det.
Foredraget er på 56 min og koster- 150,-
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To dage med fuld knald på kreativiteten skaber glæde
og frihed

http://www.jenshaubek.dk/checkout/kursus/
http://www.jenshaubek.dk/checkout/kursus/
http://www.jenshaubek.dk/checkout/kursus/
http://www.jenshaubek.dk/checkout/kursus/
http://www.jenshaubek.dk/foredrag/


https://www.instagram.com/jenshaubek/

Side 24 

Instagram og Facebook.
Klik på cyklen

https://www.facebook.com/huligennemNU
https://www.instagram.com/jenshaubek/

