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Hvorfor give op når man med optimisme kan ændre gamet  
 
I Marshall Goldsmiths bog MOJO, bliver man inspireret til at være bevidst om sit indre 
styresystem og fastholde sin udvikling. Marshall Goldsmith er én af verdens mest 
anerkendte business coaches, og han har arbejdet med mange topledere og topatleter 
fra hele verden. Han har i samarbejde med sin datter analyseret materiale på, hvad der 
er hovedårsagerne til at mennesker ikke fastholder og når deres mål.  
 
Som mange af har prøvet på egen krop, eller kender til fra arbejds- eller privat livet så 
er det meget almindeligt, at mål der er sat bliver opgivet før de er nået. Tænk bare på 
mål om at motionere mere, være mere tilstede og nærværende med familien, rejse 
mindre med jobbet, stoppe med at arbejde så mange aftener osv. Marshall og datteren 
fandt følgende årsager som de mest gængse for, at vi ikke når vores mål eller stopper 
før vi når i mål: 
 

1. Det tager længere tid end vi regner med. Vores behov for en hurtig gevinst 
overstiger vores tålmodighed og vores selvdisciplin 

 
2. Det er vanskeligere end vi regnede med. Udvikling og forbedring er hårdt. 

Hvis vi let kunne gennemføre det så var vi sikkert allerede bedre. 
 

3. Vi har andre ting vi skal gøre. Distraktioner overtager vores fokus. 
 

4. Vi får ikke den forventede gevinst. Vi har arbejdet til sent og påtaget os ekstra 
opgaver, men chefer er stort set upåvirket og det giver ikke den anerkendelse vi 
havde håbet på. Det skaber frustration og påvirker den generelle lyst til at være 
vedholdende og gå efter vores mål. 
 

5. Vi mener vi er i mål for tidligt. Vi har vundet to store kunde fra konkurrenten 
og begynder at slappe af i forhold til kundeservice og opsøgning af nye markeder. 
 

6. Vi er nød til at fortsætte med tiltagene for altid. Det er ikke nok at være 
disciplineret med at træne op til et maraton og så stoppe når vi nåede i mål. Det 
er den gode følelse af at passe på sit helbred og være fit, processen og hvad vi 
bliver undervejs, der er den virkelig rejse og målet. 
 

De fleste er ikke bevidste om, hvad der stopper dem eller hvad der får dem til at opgive. 
De håber ganske simpelt på bedre held næste gang. 
 
Hvad der reelt er i gang her er ikke et spørgsmål om fejl, eller for store og urealistiske 
visioner, for stor frustration, for mange distraktioner eller at vi mister overblikket. Det er 
simpelthen en krise på faldet i optimisme. 
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Efter den første bølge af succes, hvor det bliver sværere at fastholde de første ugers 
vægttab, fastholde løbeturene i regn og kulde, fortsætter med at kontakte de besværlige 
kunder osv., kan vores indsatser opleves som tættere på håbløse end på håbefulde. Du 
mister din første bølge af optimisme som fik dig i gang, og optimisme er den energi der 
driver motoren til at skabe forandringer. 
 
Hvis du kan fastholde din optimisme når du møder ovennævnte seks negative kræfter 
har du en meget stor fordel frem for andre mennesker. Optimisme er ikke bare et mind- 
set, det kan være en tilgang og adfærd, der påvirker og guider alt, hvad vi foretager os. 
Det bliver selvopfyldende, det smitter positivt til andre og til de næste tiltag vi kaster os 
over. Optimisterne har en positiv og afsmittende effekt på kollegaer, og andre tiltrækkes 
af optimisterne. De får naturligt indflydelse. 
 
Som Marshall Goldsmith gør os opmærksomme på, så er det ikke fordi vi skal opgive 
realisme. Tværtimod, skal vi kikke på de seks negative kræfter beskrevet ovenfor. Vær 
bevidst om, at de dukker op når du arbejder for at opnå dine mål. Når de dukker op så 
husk dig selv på at disse udfordringer er helt normale, og du bare skal holde fast og 
hænge i. 
 
Hel dog lykke med din fortsatte optimisme og med at nå det du drømmer om! 
 
 
 
Bedste hilsner til din fortsatte udvikling, glæde og succes.  
 
Lotte 
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