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Quick Tips til at fastholde indsatsen og nå dine mål. 
 
Skriv altid dine vigtige mål ned. Der er gentagne undersøgelser der viser, at dem der 
skriver deres mål ned har mere en 90% større sandsynlighed for at nå deres mål. 
 
Tænk på og ”vær i” dine store vigtige mål og drømme hver dag. Din hjerne 
kender ikke forskel på, hvad der er virkelighed og hvad du skaber af virkelighed i dine 
tanker. Oplev din drøm så stærkt som muligt med aktivering af dine sanser og positive 
følelser hver dag, så vil dit ubevidste arbejde som om du allerede er i mål. 
 
Omsæt dine mål til daglige handlinger og adfærd. Ved alle mål kan du kickstarte 
processen ved at have konkrete handlinger eller adfærdsændringer som du indfører fra 
NU. Selv små ændringer i din adfærd kan føre til store ændringer i den respons du får 
fra andre. 
 
Brug triggere til at huske dine nye vaner. Ændring af vaner kan være svært, hjælp 
dig selv ved at koble ændringen på en trigger. Eksempel: Hver gang jeg træder ind ad 
døren derhjemme, siger jeg til mig selv ”Jeg er nysgerrig og spændt på at høre om min 
families oplevelser i dagen.” Et andet eksempel: Når medarbejder XX har svært ved at 
holde fokus og spilder tid på ligegyldigheder tager jeg en dyb indånding og falder til ro. 
Med et smil spørger jeg ind til, hvordan jeg kan hjælpe ham tilbage til opgaven eller om 
han har brug for en kort pause.  
 
Indarbejd daglige, ugentlige og månedlige rutiner. Hjælp dig selv til at fastholde 
din disciplin og dit overblik ved at indarbejde rutiner, som du gennemfører dagligt, 
ugentligt og månedligt. Rutinerne kan være alt fra planlægning og evaluering, overblik 
over fremskridt, timing for at indarbejde en ny adfærd, vane og lignende. Ved at 
beslutte, hvilke rutiner der skal gennemføres hvornår, og få det skrevet ind i din 
kalender, har du langt større sandsynlighed for at lykkes med at fastholde dit fokus og 
din vedholdenhed. 
 
Vær tålmodig og respekter rejsen. Når du oplever modstand eller tingene bare ikke 
vil lykkes så hav tålmodighed både med processen og med dig selv. Tag et par dybe 
indåndinger og ager fra dit bedste selv. Betragt det hele fra oven og husk på, at der altid 
er gode tider og dårlige tider, og udfordringer og svære tider giver dig styrke og selvtillid 
når du er kommet igennem dem. Når du betragter det fra oven så overvej, hvad der kan 
ligge bag den udfordring, der er opstået. Er det en udfordring som du kender fra andre 
situationer, og som viser sig igen? Så er det måske nu, du skal tage tyren ved hornene 
og finde ud af, hvad det reelt ligger bag. Ofte er det en overbevisning eller værdikonflikt, 
der dukker op igen og igen, og så er det måske tid til at få luget denne forhindring væk 
fra din udviklingsproces. 
 
Du må have en ven eller en coach til at støtte og fastholde dig. Udvikling og 
opnåelse af mål og drømme er udfordrende. Vores relationer på jobbet, familien og 
venner fastholder os i vores gamle kendte jeg, og de påvirker os langt mere end vi er 
bevidste om. Hvis du er seriøs med dig selv og dine mål så er det nødvendigt at have 
støtte fra andre, der forstår processen og vitterlig vil gøre dette for dig. De skal støtte 
dig, men også udfordre dig når du ikke lever op til dine værdier og de handlinger og 
aktiviteter som du har besluttet dig for. 
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