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Tak fordi du tager dig tid til at læse denne e-bog.
Du kan læse den helt uden forventninger, for din
egen fornøjelses skyld - måske et par gange – eller
du kan gøre tips’ene til et ”program” over 10 dage,
10 uger eller 10 måneder – det er helt op til dig.

Måske begynder du at se og mærke dig selv på en
anden måde, end før du læste bogen?
Måske begynder mennesker og verden omkring
dig endda at forandre sig for øjnene af dig?

Jeg ved ikke, om du finder det, du søger her, om
du søger noget, eller hvad du får ud af disse tips.

Måske… jeg ved det ikke - og det betyder heller
ikke noget, for bogen handler ikke om mig, den
handler om dig, dit liv, din frihed.

Jeg ved ikke engang, hvad stress eller frihed er for
dig, men jeg ved, hvad jeg ved. Og jeg kan ikke
gøre andet, end at dele, hvad jeg selv ved, med
dig – og forhåbentlig vil bogen give dig et eller
andet godt…

Det jeg ved er, at når jeg gør forskellige ting ud af
nysgerrighed, blank uvidenhed og uden bestemte
forventninger, forestillinger eller mål – bare gør det
- sker der somme tider noget, jeg aldrig kunne
forestille mig på forhånd.

Måske en aha-oplevelse, en ny indsigt, en anden
vinkel på, hvad den menneskelige tankeproces er
for en størrelse?

Når jeg lever ud fra denne forventningsfri, tankefri,
viljefri tilstand af ikke-viden, sker mirakler.

Måske et nyt perspektiv på stress, glæde, angst,
forventning, selvsikkerhed, frygt, usikkerhed, frihed
og alle de andre følelser, vi går og har, dag ud og
dag ind, året rundt, hele livet?
Måske hører du nu noget andet fra andre, end du
plejer at høre, bemærker andre ting, end du plejer
at bemærke på din vej i hverdagens trummerum?

Og du behøver ikke engang tro på mirakler, for
mirakler sker alligevel.
Det er, hvad vi mennesker er og kan.
Andet ved jeg ikke.
Kærlig hilsen, Poul Jeritslev
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Hvis jeg skal give ét råd til ledere, medarbejdere,
jobsøgere og andre, som gerne vil vise og gøre
deres bedste - og undgå skadelig stress - er det:

Og har vi taget kurser nok, er vi til sidst vores egen
"Avatar", flot og kompetent udadtil, men med intet
unikt eller specielt indeni.

Vær dig selv mest muligt.

Det eneste specielle, ingen anden har eller kan
vise er, at du er dig og ingen anden.

Hold fast i dit ægte dig, og gør alt ud fra denne
tilstand.
Det lyder jo enkelt, og det er det.
Men for mange er det ikke helt så nemt i praksis,
som det lyder.
For hvem er jeg egentlig?
Vi er så vant til, f.eks. i jobsøgerrollen, at se os
selv med andres øjne, at vi ikke længere er inde i
os selv.
I stedet er vi konstant ovre i andres positioner, hvor
vi forsøger at tankelæse de andres ønsker til os,
tilpasser vores ansøgninger og profil til deres syn
på tingene og tager kurser i at bruge deres ord fra
jobannoncen og skrive ansøgninger, som vi tror,
de kan lide.

Du kan spille din rolle, lære at være din Avatar, og
du kan gøre det så perfekt, at "de andre" tror det er
dig.
Du kan endda risikere at lande drømmejobbet i
den rolle.
Men omkostningen er, at du aldrig kan smide
kostumet.
Og det koster dyrt, på den ene eller anden måde.
Vær dig selv mest muligt.

Poul Jeritslev
Stressfrihed Danmark
www.stressfrihed.dk

Poul Jeritslev, Stressfrihed Danmark © 2018

Poul Jeritslev, Stressfrihed Danmark © 2018

Pause forbindes normalt med afslapning, et
frikvarter, et pusterum i hverdagens hamsterhjul,
men...
Hvis vi nu tog nogle flere pauser, og gjorde det,
som de små unger gør i frikvarteret, nemlig gå
udenfor, lege, slås, sjippe, spille bold med
hinanden og i det hele taget fyre alt det opsparede
krudt af, som stillesiddende hovedarbejde samler
sammen, ville det alene gøre en kæmpe positiv
forskel på stressniveauet rundt omkring på
arbejdspladserne.
Det har ikke så meget med selve aktiviteterne at
gøre, mere den måde disse aktiviteter skaber en
ægte pause i den værste stress-skaber i verden:
vores egen konstant møllemalende tankestrøm.
Med andre ord, har du et intellektuelt tænketungt
arbejde, som kræver din fulde opmærksomhed i
nuet, holder du reelt ikke pause, når du bruger den
til at tænke mere - på morgenens skænderi med
partneren, hvordan du lige får købt ind og hentet
unger og planlagt festen til weekenden og ... fordi
du nu bare fylder flere tanker oven i bøtten.

Se på skyerne, et træ, græsset i vejkanten.
Mærk solen, regnen, vinden.
Fokusér på en sten, dit åndedrag, syningen i din
jakke.
Defokusér og se helheden.
Luk øjnene og lyt, uden intention om andet end at
lytte.
Sløv tankestrømmen ned.
💭 pause 💭
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Prøv noget andet.
Gå en tur.
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Lyt.

Om, at jeg skal komme med MIN mening om
tingene, når talen slutter.

Lyt dybere.

Om, at det er indholdet, der betyder noget.

Lyt for at lytte.

Om, at lytning er et mentalt ping-pong spil.

Ikke for at finde svar.
Ikke for at komme op med noget bedre, mere
spændende eller skrækkeligt eller klogt.
Bare lyt.
Lyt til det menneske, som sidder overfor dig, og lad
ordene passere uberørte.
Uden sammenligning, meningsdannelse eller
intention om at forstå det, der siges, intellektuelt.
Uden at sætte etiketter på, uden at putte indholdet
i de sædvanlige kasser, uden forventninger,
fordomme, forvrængninger eller faktavurdering.

Om, at pauser skal udnyttes effektivt.
Om, at det drejer sig om mig.
Men når det lykkes, når jeg giver slip på alle
forudsætninger, når jeg bare lytter, hører jeg
mennesket bag ordene folde sig ud i rummet
sammen med mig.
Jeg mærker, at jeg ikke har svar, som betyder
noget for vores relation, vores samvær, vores
medmenneskelighed.
Og jeg ser, at vi er forbundet allerede.
Lyt dybere.

Lyt dybere.
Lyt til stemningen, følelsen, energien fra den
anden og din egen tilstand i dette tidsløse øjeblik.

Lyt.
Poul Jeritslev

Bare lyt.
Nok det sværeste, jeg endnu ikke mestrer, fordi jeg
stadig falder tilbage i tillærte tankespor.

Stressfrihed Danmark
www.stressfrihed.dk

Poul Jeritslev, Stressfrihed Danmark © 2018

Poul Jeritslev, Stressfrihed Danmark © 2018

Først lyder det nok lidt mærkeligt, når du hører, at
det at sænke tempoet, når du har travlt, skulle
kunne gøre en positiv forskel?

kører hele tiden, og kontinuerligt pusher nye retter i
vores retning, helt automatisk.

For så kommer du jo bare endnu mere bagud og
bliver endnu mere stresset, ikke sandt?

Vi tror, det er hjerne-kokken, som bestemmer, for
vi er rigtig stolte af vores tankekapacitet, og vi tror,
at vi skal gafle, dele og spise det hele.

Og ja, det er en kontraintuitiv øvelse, men når først
du ser det, kan du ikke u-se det igen.

Vi glemmer bare, at det er os, der ejer båndet og
restauranten – og at vi kan vælge.

Du ved allerede, sådan helt ærligt og med hjertet,
at det er rigtigt, og at alle retninger inden for
mindfulness, yoga og ”selvrealisering” peger i
samme retning, nemlig at ro i sindet skaber ro, fred
og glæde omkring dig.

Vælge at skrue ned for hastigheden, lade det hele
køre forbi og nøjes med at spise de retter, vi kan
lide.

I vores del af verden bliver alt det dog hurtigt
omsat til at vi skal GØRE mindfulness, TRÆNE
yoga og ØVE teknikker, få flere værktøjer til
værktøjskassen og mere viden til hjernekassen.

Der er ingen stopknap, men tankeprocessen er til
gengæld ikke en ting, og du behøver derfor ingen
teknikker.
Du behøver ikke gøre noget.
Bare se.

Så hvor meget har det lige at gøre med at sænke
tempoet?

Så sænker tanketempoet sig selv.

Det jeg taler om her, er at sænke hastigheden på
den evindelige tankestrøm, vi altid lever i, og som
vi nærmest bevidstløst handler ud fra.

Poul Jeritslev

Træd et lille skridt tilbage, og vi kan se, at
tankestrømmen fungerer som et Sushi-bånd, der
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“Do be do be do”

De fleste af os forveksler nemlig det vi gør, har og
kan, med det at være, være det vi er.

- Frank Sinatra
Bevidsthed er nøglen til et andet, roligere og mere
fredfyldt liv, hvis du synes, at alt går så stærkt, at
du har svært ved at følge med.
Bevidsthed om, at du er et levende, tænkende og
følende menneske, som alle andre næsten 8
milliarder mennesker her på Jorden.
Bevidsthed om, at du, lige som dem, er unik og ser
anderledes ud, på din helt specielle måde.
Bevidsthed om, at du på samme tid er en lille del af
et større hele, kald det menneskeheden, naturen,
Universet, eller hvad du nu har lyst til – og at du
altid er forbundet i dette fællesskab.
Bevidsthed om, at du ER et eller andet, bevidsthed
om at du gør et eller andet – og bevidsthed om, at
der er forskel mellem det at være og at gøre.
Mange er slet ikke bevidste om ret meget. De tror,
de er det, for de lever jo og har det meget godt,
men de er ikke bevidste om, at de kunne få det
endnu bedre, ved bare at blive mere bevidste om
denne væren-gøren forskel i dagligdagen.

Vi identificerer os normalt fuldstændigt med vores
arbejde, titel, position i hierarkiet, vores sociale
status, materielle goder og postadresse, vores IQ
og intellektuelle kapacitet, vores uddannelse, vores
udseende, værdier og overbevisninger.
Men det er alt sammen noget vi gør, har og kan.
Så spørgsmålet ”Hvem er jeg egentlig?”, kan være
relevant at stille sig selv med jævne mellemrum.
Helst når du ikke er fanget ind i tankemylder om
din historie og hvad du gjorde i fortiden – eller i
tanker, forventninger og bekymringer om dine
fremtidige muligheder, udfordringer og trusler.
For hvad andet end lige nu er sandt?
Do be do be do…
Undskyld, hvad var spørgsmålet?
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Et af mine yndlings Zen ordsprog siger:
”Den eneste Zen du finder på bjergets top, er den
Zen du selv bringer med.”
Og stopper du op et øjeblik, opdager du højst
sandsynligt, at sådan fungerer det alle steder i livet
rundt omkring dig.
Du behøver ikke et avanceret kropssprogskursus
for at vide, om andre, du møder, har det godt eller
skidt, er eksalterede eller stressede, glade eller
kede af det. De bringer det hele med sig – og det
mærker du.
Du behøver heller ikke selv at smøre en facade på,
for den bliver gennemskuet, uanset hvor flot den
facade er, for vi mennesker er rigtigt gode til at
mærke energierne fra vore medmennesker.
Så leder du efter ny energi et sted ”derude”, vil jeg
vove den påstand, at du leder det forkerte sted –
som at lede efter fred og ro på bjergets top.
Grunden til at mange af os alligevel stadig leder
efter det, vi tror vi mangler i gode følelser, derude
et sted i omgivelserne, er, at vi helt og aldeles
uskyldigt, ubevidst og usynligt er ”opdraget” til det.

Vi er vænnet til, at vrede, skuffelse og ked-af-dethed ikke er pænt at vise, mens glæde, positivitet,
hjælpsomhed og empati er det eneste rigtige.
Men sagen er, at vi rummer alle følelser, og at vi
på det punkt er som små skibe, der føres op og
ned på kæmpebølger, der ruller gennem os
konstant.
Vi kan derfor ikke ”tænke os positivt” ud af en
nedeperiode - kun lære os selv at være i
bølgedalen, så længe den varer, og at om lidt
kommer opturen altid rullende. Vi er snart på
toppen igen, for der findes ikke nede uden oppe.
Jeg behøver kun at huske, at det fungerer sådan,
og have det fint med, at have det, som jeg har det.
Min tilstand har til gengæld ingen betydning for, om
jeg kan gøre noget sjovt eller ej, så hvorfor ikke?
Og det har jeg det helt fint med 😊
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Mindfulness kurser er populære, og for nogle giver
det også vigtige indsigter i, hvordan livet kan leves
anderledes.
Jeg selv går mere ind for mind-LESS-ness.
Forstået på den måde, at mental sundhed, ro, fred
og livsglæde er vores naturlige tilstand, som vi alle
er født ind i denne verden med, perfekte som vi er,
hver eneste af os.
Det er, når vores hoved bliver så fyldt op af
tankemylder om alt muligt, mind full, at vi føler os
utilstrækkelige, mindreværdige og stressede.
Det er, når vores tanker om at det, vi har gjort eller
burde, kunne, skulle gøre tages for pålydende, at
det hele begynder at skride for os – vel at mærke i
den forkerte retning – fordi vi i denne, umærkelige
proces kommer længere og længere væk fra os
selv, fra den ro, fred og kærlighed, vi basalt er.
Forskellen på mind full og mind less er, at vi trickes
til at tro, at mindfulness er noget vi skal ”gøre” for
at finde freden, roen og kærligheden.
Det bliver en opgave, en sport, et spil, hvor den
med de bedste teknikker og værktøjer vinder, i

stedet for en ikke-praksis, som blot gælder om at
være og ”tømme hovedet”, ved ikke at gøre noget.
For mind less er præcis, hvad det siger: Lad være
med at tage alt, som dukker op i tankestrømmen,
for pålydende, som om det er virkeligt – for det er
det ikke.
Problemet er så, at jo mere du kæmper for at få
tanker ud af hovedet, jo mere stritter de imod, så
det ”ikke at gøre noget” er ikke en aktiv handling,
men en simpel forståelse af, at sådan er det bare.
At være lige glad - det vil sige, at du er ok med,
hvordan du har det, uanset hvordan du har det - er
nøglen.
Der er ikke noget at gøre. Og jo bedre du bliver til
at lade tankestrømmen flyde, uden at gå ind i
indholdet, jo nærmere er du på dig selv, og den
frihed, du også er, inderst inde.
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Kærligheden er.
Mange har sagt det gennem tiderne på hver deres
måde, fra Jesus til Dalai Lama, Sydney Banks, The
Beatles, Kim Larsen – og her Emmet Fox:
“If you could only love enough, you could be the
most powerful person in the world.”
Kærlighed er vores kerne, vores essens.

Pop-versionen af kærlighed er det fix, vi tror vi
behøver, for at kunne leve et lykkeligt liv.
Vi tror, at kærlighed er noget andre skal give os,
før vi giver vores, for at vi kan føle os hele.
Kærlighed i form af anerkendelse, status, position,
materielle goder, likes på de sociale medier, noget
for noget.
Kærlighed fra dem omkring os, fra omgivelserne,
fra andre mennesker, fra den eneste ene.

Kærlighed er, hvor vi kommer fra.
Kærlighed er, hvad vi er.

Men den kærlighed er den afhængighedsskabende
illusion, vi er fanget i - det er ikke sandheden.

Kærlighed er.
Jo mere kærlige vi er, over for os selv og andre, jo
stærkere er vi i denne verden.
Kærlighed er vores medmenneskelighed, og jo
mere vi elsker, jo mere får vi at dele ud af.
Kærligheden overvinder alt - selv om vi ofte lærer
det modsatte – så når vi pludselig befinder os et
sted i livet, hvor vi føler os uelskede, udenfor og
ensomme, er kærligheden stedet, det eneste sted,
at vende tilbage til.
Og paradokset er, at jo mere kærlighed vi deler ud
og giver væk, jo mere kærlighed får vi.

Du er ikke, hvad der elsker dig.
Du er, hvad du elsker.
Du er allerede kærligheden.
Er kærligheden.
Kærligheden er.
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Mød op!
Ja, det er helt vildt, hvad du kan skabe, og hvad
bare at møde op kan gøre for dig – og nej, det
behøver heldigvis ikke at se så helt vildt ud 😊
Men mange møder simpelthen ikke op.
Det gør de ikke, fordi de tror, at de først skal
opfylde en masse betingelser, før de kan møde op,
og hvis disse præmisser ikke er opfyldte, tja… så
stresser de sig selv og møder bare ikke op.
Den gode nyhed er, at det ikke drejer sig om at
vise sig, kun om at du viser dig = møder op.
For hvis du ikke møder op, mister du muligheden
for at engagere dig i andre, gøre en forskel på
mødet, i projektet, i nuet - og nuet er det eneste
tidspunkt, du kan gøre en forskel.
Det er i nuet, du skaber både din fortid og din
fremtid, og ved at møde op, griber du dagen og
muligheden, for at skrive din historie om til noget
endnu bedre, når du engang imellem ser i
bakspejlet.
Det er også i nuet, du udstikker retningen for og
bestemmer farven på asfalten til din fremtidige vej
– når du altså møder op ved asfaltmaskinen.

Møder du ikke op, lægger de andre planerne, kører
maskinen og asfalterer vejen uden dig, og den vej,
du efterfølgende kan gå, ligger fast.
Du behøver ikke vide alt eller gøre alt på forhånd.
Du behøver ikke vide præcist hvordan dit oplæg,
dit forslag, din rute skal være. Du behøver ikke
have en færdig vejplan med detailtegninger. Du
behøver ikke kende en dyt til infrastruktur,
asfaltering eller maskineri for at få succes.
Derude i landskabet handler det lige nu kun om
retning, samskabelse og samarbejde.
Og ”samskabelse” er ikke en ting.
Det er en proces, som kun fungerer gennem
relationer.
Og hvordan skaber du relationer?
Mød op!
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Nyd livet.

Vi kan, hvis vi har lyst, men skal ikke.

” The purpose of our lives is to be happy.”

Når vi begynder at indse, at vi lever. hvad vi
tænker, finder vi ud af, at vi skaber dagen selv,
hver eneste ny dag – og at vi, som fugl Phønix,
skaber og genskaber os selv, gennem det, vi
tænker, hver dag, hvert minut, hvert øjeblik.

- Dalai Lama

Nyd livet, for det er vores formål, hver eneste af os.
Men det er ikke det, vi er opdraget til, det er ikke
sådan det er, får vi at vide…
Det vi får at vide er, at vi skal en hel masse, før vi
kan nyde det.
Vi skal gå i skole, vi skal tage en uddannelse, finde
et arbejde, den eneste ene, få børn, købe et hus,
et sommerhus, en bil eller flere og samle en masse
ting sammen – for SÅ kan vi rigtigt nyde det, SÅ
kan vi slappe af, SÅ kan vi være lykkelige…
Sagen er bare, at det forholder sig omvendt.
Når vi nyder livet, ser det hele meget lysere ud,
problemer eksisterer ikke, og vi skal ingenting.
Det er klart, at hvis vi vil, kan vi. Men vi SKAL ikke
- selv om det er det, vi får fortalt så mange gange
af andre, at vi til sidst går rundt og fortæller det til
os selv, så vedholdende og levende, at det
efterhånden bliver virkeligheden for os.

Og lader vi være med stable alt for mange
hindringer op for os selv (gennem dumme vaner,
afhængighed, lån og arbejde vi ikke kan lide) kan
vi nyde det endnu mere, fra vi vågner om
morgenen, til vi går i seng om aftenen.
Nyd livet, vær bevidst og opmærksom på, hvor
dine tanker fører dig hen, og vælg dine handlinger
med visdom.
Nyd dagen, som det første du gør, så bliver livet en
sjovere leg at lege med i.
Nyd øjeblikket, lige nu.
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Men vi skal ikke.
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Stressfrihed i praksis handler ikke om
stress og ikke om dig.
Det handler om, at du finder ind til den frihed, du
allerede er, din ”default” State of Mind, din essens,
din kerne, din væren, dit medfødte lederskab som
menneske.
Herfra kan du skabe alt.
Din succes som leder, handler ikke om dig.
Det handler ikke om dine uddannelser, dine
certificerede lederkompetencer eller din
organisatoriske titel og position.
Det handler ikke om at vise, hvor god du er til at
lede, gå forrest, sætte ambitiøse mål, lægge
planer, udtænke strategier, træffe beslutninger
eller uddelegere.
Det handler ikke om at være topmodel for
robusthed, arbejdskapacitet eller handlekraft.

guidelines, mere om at hjælpe dem, mindre om at
fremme dig.
Det vil sige, jo mindre "ledelse" du applikerer på
dine medarbejdere, jo mindre har de at slæbe
rundt på, navigere i, bokse med og forhindre dem i
at udføre deres arbejde med succes - og jo større
succes får du.
Husk, at Columbus var en fiasko.
Han nåede aldrig Indien.
Han nåede ikke sit mål.
Men han udpegede retningen, holdt kursen og
overvandt alle forhindringerne på rejsen.
Peg, og lad være med at gå i vejen.
Utroligt, hvilke resultater, det kan føre til.
For det handler aldrig om dig.
Forstår du?

For det handler ikke om dig.
Tværtimod handler det om, hvor lidt du evner at gå
i vejen for dig selv og dem, du er leder for.
Det handler mere om implikation end applikation,
mere om at fjerne forhindringer end at tilføre flere
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