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lyt til din intuition
Drop alle eksperterne og bliv din egen ekspert



Lyt til din intuition
Er du i tvivl, om du gør det rigtige eller
vælger det rigtige for dit barn?
 
Så er du ikke alene
 
En af årsagerne er den høje
informationsmængde, vi bliver
bombarderet med hver eneste dag, på tv og
på internettet, som vi skal forholde os til.
Det betyder, at vi let kan blive i tvivl, om vi
gør det rigtige.
 
De mange statistikker, tests og mødre, der
kun poster succeserne på Facebook og
Instagram gør, at vi let kommer til at
sammenligne vores børns udvikling med
andre børn.
 
Der er så mange eksperter og viden på
nettet, og der er så mange forventninger til
forældre idag. Så vi kan hurtigt komme i
tvivl.
 
Vi bliver også beskyldt for ikke at være
gode nok, og konfronteret med hvor svært
kan det være. Vi får øgenavne så som
curling forælder, hønemor, tigerforælder
osv. Hvilket betyder at mange forældre slet
ikke tør dele deres udfordringer
 

Dine forældre lærte dig måske, at udvise
respekt overfor de ældre og at vise hensyn
til andre. Vi har lært, at det var vigtigt at
lytte til vores forældre, og til andre voksne i
vores liv.  Idag, hvor vi selv er blevet
forældre, lytter vi til  sundhedsplejersken,
pædagogen, rådgiveren osv.
 
Vi har lært at lytte til alle andre, men ikke til
os selv. Hvis dine forældre for eksempel bad
dig kramme faster Erna goddag, selvom
hun stank af gamle cerutter og tis, og i
øvrigt ikke brød sig om børn, så krammede
du hende, selvom det føltes forkert, for at
glæde din mor og far. Du måtte lukke ned
for din krops signaler, for at tage hensyn til
andre.
 
Vi søger viden alle mulige steder, end hos
os selv, fordi sådan er vi opdraget. 
 
Men du er den klogeste, når det kommer til
dit og dit barns liv. Du kender dit barn
bedst. Ikke alle mulige andre såkaldt
eksperter.
 
Heldigvis er det noget du kan lære.
 



Lyt til din intuition
Når one-size-fits-all opdragelses rådene
ikke virker, er det fordi:
 
• vi er unikke, det der virker for den ene
virker ikke for en anden
 
• selv eksperterne er ikke enige om
opdragelse. Der findes fx mange
forskellige forslag til, hvordan du bør
putte dit barn
 
• mens vi står midt i konflikten, forsøger
vi at huske, hvad var nu den korrekte
måde at opdrage på. Hvad var det nu, vi
skulle sige og gøre. Hvilket betyder, at vi
ikke er nærværende. Vi ser slet ikke,
hvad der sker lige foran os og kan ikke
støtte vores barn. 
 
• du er eksperten i dit og dit barns liv.
Du er sammen med dit barn. Det er vi
andre ikke. 

Hvis du er eksperten, hvorfor kommer
du så i tvivl?
 
Fordi:
• du bliver bombarderet med viden. Det
skaber forvirring
 
• alle beskyldningerne, gør at du bliver i
tvivl, om du er god nok. Det er også
svært at tænke fornuftige tanker, mens
man er presset, flov eller skamfuld.
 
• du har oplevet noget i din barndom,
som spænder ben for din fornuft
 
• du ikke har lært at lytte indad og stole
på dig selv
 
Hvordan kan du lytte til din intuition?
 
 

Se øvelsen på

 næste side 



Tænk tilbage på en situation med dit barn, hvor
du var i tvivl.
 
Luk så øjnene og tag nogle dybe vejrtrækninger.
 
Mens dine øjne er lukkede, mærk så efter i hjertet.
Hvad synes du er det korrekte at gøre?
 
Åben øjnene igen. Læg mærke til hvilke tanker,
der dukker op nu.
 
Hvis det er nyt for dig, så giv dig selv god tid til at
mærke efter. Du kan også prøve igen senere.
 
Det er som at træne i et motionscenter. Det
kræver mere end et vægtløft, før du får større
muskler. Det samme gælder med alt nyt, vi skal
lære.
 
 
 

Lyt til din intuition
Øvelse

Se eksemplet på
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Lyt til din intuition
Hun ville gerne give sin femårige datter
sokker på om morgenen, fordi det var deres
tid sammen. Bare de to. Datteren sad på sin
mors skød, og puttede sig ind til hende,
mens hun fik sokker på. 
 
Pigen sagde ikke fra, når moren forlangte at
hun skulle tage sokker på, fordi hun var
doven eller forkælet. Pigen ville ikke tage
sokker på, fordi hun trængte til at få sin
mors fulde opmærksomhed. Den lille stund
var de to forbundet med hinanden. Hun
blev "tanket op", inden hun skulle i
børnehave.
 
Alt det havde moren ikke fanget, hvis hun
havde stolet mere på statistikkerne og
opdragelses-rådene end sin egen intuition.
 
Vi skal lære at slappe mere af og stole mere
på os selv.
 
Grunden til at du skal lukke øjnene, er, fordi
det er lettere at lytte indad med lukkede
øjne. 
 
Da moren åbnede øjnene blev hun atter i
tvivl, fordi hun igen havde fokus på det
ydre. Det ligger så dybt i os at have fokus
alle andre steder end hos os selv. Ja, og så
vender vores øjne jo også udad.

En mor kontaktede mig, fordi de havde
konflikter hver evig eneste morgen. Hun var
i tvivl om, hun gjorde det rigtige.
 
Hendes 3 børn er 1, 3 og 5 år gamle.
 
Hun havde læst, at i følge statistikkerne, så
burde 5 årige kunne tage sokker på selv,
men hendes datter nægtede at gøre det
selv. Det endte i voldsomme konflikter om
morgenen.
 
Jeg bad moren lukke øjnene, tage nogle
dybe vejrtrækninger. Så spurgte jeg hende,
hvad hun synes, hun skulle gøre, hvis hun
lyttede sit hjerte. 
 
Med det samme svarede hun: "Jeg vil giver
min datter sokker på".
 
Men da hun åbnede øjnene igen, blev hun
atter i tvivl om det var det rigtige.
 
Jeg forklarede moren, at hendes 5 årige
datter fulgte kurverne så fint. 
 
Hendes intuition var helt korrekt. For
lillebror på 1 år var alvorligt syg. Det tog det
meste af hendes tid. Tid som hun så ikke
kunne give de to store børn.
 
 



Lyt til din intuition
Det lyder som en sund beslutning, men
hendes barn fik lov til ting, som ikke altid
var lige sunde for ham. Da han var
teenager, gav hun ham fx lov til at deltage i
vilde fester i en alt for ung alder.
 
Hun kunne ikke lytte til sin sunde fornuft,
fordi hendes indre barn tog over.
 
Det indre barn dukkede op og overrulede
hendes sunde fornuft. Hendes intuition.
 
Vi har allesammen store eller små fastlåste
eller undertrygte følelser. Følelser som
sidder fast, fordi det ikke var okay at føle
vrede, sorg, glæde, skuffelse osv. 
 
Og når vi står midt i en konflikt eller skal
tage en svær beslutning, kan vi ubevidst
ryge tilbage til da vi var 5, 7 eller 10 år igen,
hvor vi blev skældt ud eller oplevede noget
ubehageligt. Så kan vi ikke se verden, som
den er, men ser verden ud fra det sårede
barn.
 
Derfor er det så vigtigt, vi får healet vores
sår fra barndommen.

En af de allervigtigste årsager til, vi ikke
lytter til vores intuition, er de sår, vi har fået
i barndommen. 
 
Lad mig give dig et eksempel: 
En kvinde oplevede som barn, at hendes
mor konstant var efter hende. Hun kunne
ikke gøre noget rigtigt. 
 
En dag var hun så heldig af få 10 kr af en
onkel, til at købe slik for. Hun var jublende
lykkelig. Hun følte, hun kunne købe hele
slikbutikken.
 
Da hun kom glad hjem til sin mor, og
lykkelig viste moren alt det slik, hun havde
fået, var morens kommentar: "Hvorfor har
du spildt alle dine penge på sådan noget
bras! Du burde være mere fornuftig og
spare op"
 
BUM Lige der blev følelsen af glæde fastlås.
Denne og lignende oplevelser af, at det er
ikke okay, at have det sjovt, havde hun haft
mange gange i sin barndom.
 
Da kvinden selv blev mor, besluttede hun
derfor, at hun ikke ville stoppe sit eget barn
i at have det sjovt. Hendes barn skulle have
det sjovt hele tiden.
 



DU ER EKSPERTEN I DIT BARNS LIV
Jeg har haft en opvækst med omsorgssvigt, men tænkte ikke
videre over det, før jeg selv blev mor.
 
Fordi jeg ikke havde haft de bedste rollemodeller selv, synes jeg det
var svært at blive mor. Jeg søgte på nettet, i bøger og hos alle
mulige eksperter.
 
Men jeg blev mødt med:
 
 
 
 
 
 
 
Det gjorde ikke tingene lettere for mig og mine sønner. Jeg valgte
derfor en anden vej. Jeg studerede og tog en række uddannelser
og kurser.
 
I takt med at jeg healede sårene fra min barndom, begyndte jeg at
lytte til min intuition, i stedet for at lytte til alle mulige eksperter, og
vi fik færre konflikter.
 
Jeg har taget det bedste fra det, jeg har lært fra mine studier og
fra private erfaringer, og jeg hjælper idag forældre med at få et
harmonisk familieliv med plads til alle.

Om Marianne

one-size-fits-all råd - hvilket ikke altid virkede for mig og mine
sønner
beskyldninger og fordomme - hvilket gav mig skyldfølelse, for jeg
burde vide bedre
statistikker og råd der stikker i alle retninger - hvilket gjorde mig
endnu mere forvirret
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Lad ikke fortidens mønstre gå i arv til dine børn,
men lad dem stoppe med dig

Marianne
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GLAD MOR - GLADE BØRN

Online udviklings forløb, hvor vi åbner op for
de sider vi har gemt og glemt. Når vi udvikler
nye sider af os selv, kan vi transformere
vores familie. Når du healer sårene fra din
barndom, kan du blive den rollemodel du
måske ikke selv havde haft.

ET HARMONISK FAMILIELIV
Sådan hjælper du dit barn igennem de
svære følelser på en god måde

Online kurset er udover at være en personlig
udviklings proces, så lærer du en (mere)
kærlig måde at opdrage på.
Du bliver bedre i stand til at rumme dit barns
store følelser og “dårlige” opførsel.

PRIVATE SESSIONER

Healende terapi: Sessionen åbner op for
undertrykte følelser og de blokeringer. Når vi
undertrykker vores følelser, kan det skabe
stress, kortluntethed, søvnbesvær, sygdom
og konflikter med din familie.
 
Familiementor: Det kan være svært at se
løsningerne, når du står midt i orkanens øje.
Sammen finder vi de rette løsninger for dig
og dine.
 

DU ER EKSPERTEN I DIT BARNS LIV


