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Lad mig starte med en  
forventningsafstemning

Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der 
før balance komme ubalance, selv om det ikke er så-
dan, de sælger det i quick-fix industrien. Der får vi en 
indsigt og forankrer den nærmest ved magi i hverda-
gen. Jeg har ikke set det ske for min kunder, jeg har 
heller ikke selv oplevet det.

Derfor giver jeg dig kompetencestigen i selvudvik-
lingsperspektiv. Kompetencestigen er et værktøj pri-
mært brugt indenfor faglig udvikling, men jeg mener, 
at den giver lige så god mening, når det er vores indre 
vi skal udvikle og lære at forstå bedre. 

KOMPETENCESTIGEN 
 DIN UDVIKLINGSVEJ
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Lykkelig uvidenhed - ubevidst inkompetence
Det første trin på kompetencestigen er ubevidst inkompetence. Der hvor man 
ikke ved, at man faktisk har ansvaret for den situation, man står i dit liv. For nogle 
mennesker på dette trin, er deres (uheldige) situation i livet de andres skyld. De 
stiller spørgsmålene “hvorfor gør livet det ved mig?” “Hvorfor lykkes jeg ikke?”, 
“Er det virkelig det, der her liv?”. I denne udgave af lykkelig uvidenhed ved man 
vitterligt ikke, at man selv har indflydelse. Man tror, at livet er noget nogen uden-
for én selv gør ved én. Det kan også være en stor tillidserklæring til livet og mange 
går gennem livet uden at kigge indad. 

Det kan også være, at dette trin er en beskrivelse af, at du bare ikke ved, hvad du 
skal gøre ved den situation, du står. At livet nager lidt, men du blot lukker øjnene 
og ørerne for det og kæmper videre. Det er en anden form for ulykkelig uviden-
hed. Du ved godt, at ansvaret er dit. Men du ved ikke, hvad du skal gøre. 

Men ligegyldig i hvilken version af ubevidst inkompetence, vi befinder os, så er 
der noget vi ikke ved. Noget vi endnu ikke har lært endnu. Noget vi må gøre ander-
ledes, for at få et andet resultat. 

Spørgsmålene du må stille dig selv på dette trin er:

Er jeg villig til at undersøge, hvad mit ansvar og 
min indflydelse på liv er?

Er jeg villig til at gøre noget andet for at få et andet 
resultat?

Er jeg villig til at stoppe op og lytte, ligegyldig hvil-
ke svar jeg finder?
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Spørgsmålene du må stille dig selv på dette 
trin er: 

Er jeg villig til at åbne mine øjne og se, hvad 
status er i mit liv?

Er jeg villig til at være ærlig omkring det, der 
ikke fungerer?

Er jeg villig til at acceptere, at jeg har ansvaret 
for at være der, hvor jeg er i mit liv?

Tænd lyset - bevidst inkompetence
Det næste trin handler om træde ind i lyset. Et lys, der kan være virkelig skarpt, 
hvis du har levet længe i dunkle omgivelser. Du træder ind i bevidst inkompeten-
ce. Der hvor du begynder at se, hvordan det egentlig står til. 

Det kan være ganske ubehageligt. Derfor er der mange, der slukker lyset igen. For 
når vi først kan se det, der ikke fungerer, så kræver det handling, måske kun i form 
af accept, men ofte i form af tilvalg og fravalg. Du skal til at beslutte dig. Og leve 
efter de nye beslutninger.

Det ubehag er svært for mange at være med. Omvendt er det netop det pejlemær-
ke, der hele tiden har været, om at noget ikke er, som det skal være. Det er ofte ude 
på den ande side af ubehaget, at vi kommer i kontakt med vores længsel. Fordi vi 
har været villige til at tænde lyset, og lade det være tændt længe nok til at vores 
øjne vænner sig til den klarhed. 

Vi må være villige til at se det vi endnu ikke mestrer, villige til at se status quo, hvis 
vi skal udvikling, ændringer og ikke mindst læring. På dette trin handler det om 
at se sandheden i øjnene. Ikke nødvendigvis handle og gøre. Men se klart. Så du 
kender dit udgangspunkt. 
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Det lange, seje træk - bevidst kompetence
Indenfor coaching siger man, at én gang coaching er ingen gang. Det vil sige, det 
er ofte mellem sessionerne, at ændringen sker. Og at det kræver flere sessioner 
at skabe reelle forandringer i livet. Det kræver med andre ord kontinuitet og ikke 
mindst udholdenhed. Det er på dette trin på kompetencestigen, den bevidste kom-
petence, at de fleste falder fra. Fordi det kræver gentagelse og en høj bevidsthed 
over længere tid, når der endnu ikke er en ny vane, du kan læne dig ind i. 

Det er her, du øver dig. Det er på dette trin, du falder. Det er det mest lærerige af 
trinene, fordi du tager dine intentioner, dine indsigter, dine forståelser med ind i 
virkeligheden og prøver dem af. 

Derfor skal du på dette trin også være villig til at fejle. Du skal være villig til at be-
væge dig fra den ubalance, du netop har opdaget og set klart i forrige trin, altså det 
som ikke fungerer for dig, og sandsynligvis direkte over i en ny ubalance, blot i 
den anden ende af spektret. Fordi du må prøve tingene af, for at finde din balance. 

Lad mig give dig et eksempel. Du forstår på trinnet for bevidst inkompetence, at 
fordi du ikke tillader sårbarhed i dit liv og i stedet vælger at være hård og lukke af, 
er du ikke tydelig i dit liv. Hverken overfor dig selv eller andre, og derfor kan du 
ikke mærke livet. 

Så du beslutter dig for at arbejde med din sårbarhed. Du har et langt livs erfaring 
med at lægge låg på følelser, så det er din yderpol iden ene ende. Hård. Det er den 
ubalance du kommer fra. Nu lader du pendulet svinge mod mere sårbarhed. Og 
det svinger sandsynligvis ikke lige ind i en afbalanceret udgave af dig. Det gør pen-
duler sjældent. De svinger først for langt til den anden side. Du bliver alt for sårbar. 
Men er du ikke villig til at ramme den anden yderpol, så finder du sjældent din 
balance.
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Med andre ord, er du ikke villig til at prøve og prøve og prøve igen, til at eksperi-
mentere og lære ude i virkeligheden og tillade situationer, som du bagefter gerne 
ville have tacklet anderledes, så er det ikke muligt for dig at finde balancen. 

Med andre ord må du forvente ubalance. Forvente et møde med den anden yder-
pol. Og det eneste løfte du kan give dig selv i processen, er at lære af det og møde 
dig selv med forståelse. 

For den bevidste kompetence opbygges kun ved kontinuerlig handling. Og lad 
mig lige slå fast en gang for alle. Handling i min bog kan lige så godt være ikke at 
gøre noget. At give slip. At acceptere. At holde op. At være. 

Kun ved at blive ved over længere tid, gøre sig nye erfaringer med åbne øjne og en konti-
nuerlig bevidsthed, vil du ændre dine tanke- og handlemønstre. 

Spørgsmålene du må stille dig selv på dette trin er: 

Er jeg villig til at prøve noget nyt, også når det 
ikke føles rart og resulterer i en ny ubalance?

Er jeg villig til at acceptere, at jeg er den eneste 
der kan ændre det?

Er jeg villig til at blive ved og holde fokus, også 
når hverdagen melder sig og andet tager over?
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Den nye vane - ubevidst kompetence
Således når vi i mål. Vi har integreret en ny vane og er blevet ubevidst kompeten-
te. Det nye tankemønster, den nye måde at møde dig selv og verden er blevet na-
turlig, lige så naturlig som at børste tænder eller tage tøj på. For de to handlinger, 
tænker du næppe over, at du udfører. 

Tænk blot på en 2-årig, som skal lære at tage tøj på. Der er ingen ubevidst kompe-
tence ved det. Det kræver al mulig koncentration og tankekraft, altså trinnet for 
den bevidste kompetence, som jeg beskrev ovenfor.

Forskellen på tandbørstningen og arbejdet med dig selv og dit hjerte er interakti-
onen med andre mennesker. Men ikke to mennesker er ens og derfor resulterer 
heller ikke to interaktioner i det samme, så det er nødvendigt at bevare øjnene 
åbne, også selv om vi er trænede hjertebankere, der har tændt lyset og bevidst ar-
bejdet med det lange seje træk over en længere periode.

Der vil kontinuerligt være små justeringer. Fordi dy udvikler dig, også når du tror, 
du holder pause. Det er netop definitionen på den ubevidste kompetence. 

Hvor det før krævede store ændringer, svære beslutninger og megen hjerteban-
ken, er du nu klogere, at det er mindre justeringer, der skal til. 

Hvis du altså lytter, når hjertet hvisker, kigger når signalerne er der og følger de 
pejlemærker, din krop giver dig. Det er netop det, du har trænet i og øvet dig på 
over en længere periode.
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Justerer du ikke, så begynder cirklen forfra. Så må du igen bevæge dig gennem 
den lykkelige uvidenhed, hvori du ikke ved, at det er dig, der har skabt situationen 
for dig selv, derefter tænde lyset på ny, arbejde bevidst med dig selv og dine tanke-  
og handlemønstre. 

Justerer du, så er det din nye vane. Udsvingene bliver med andre ord mindre. Du 
slipper ikke for ubehag, men det er kortvarigt, for det bliver dit pejlemærke. Du 
slipper ikke for træthed eller smerter i kroppen, men du tillader det ikke særligt 
længe, før du gør noget andet. Du slipper ikke for at foretage små frie fald, men du 
kender dit hoveds og din krops reaktion på dem, så du fortsætter. 

På den måde bliver vanen den høje bevidsthed og det større kendskab til lagene 
i dig. Så du kan navigere i verden og i virkeligheden som dig, ligegyldig hvordan 
den præsenterer sig for dig. 

Det kaldes følelsesmæssig robusthed og fleksibilitet. Det kaldes at følge flowet og 
den vej, med mindst modstand. Det kaldes autenticitet og integritet. 

LAD ARBEJDET BEGYNDE...

Spørgsmålene du må stille dig selv på dette trin er: 

Er jeg villig til at leve et liv med høj bevidsthed, og 
justere så snart ubalancen viser sig?

Er jeg villig til at justere før det bliver et vink med en 
vognstang, også når det har  konsekvenser i form af 
tilvalg - og ikke mindst fravalg?


