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Å utvikle selvaksept 
Handler om å akseptere alle sine følelser og mønstre. Det handler 

om å akseptere at livet består av opp og nedturer.  

Å akseptere alle sider av seg selv, hindrer deg fra å komme inn i 

uløselige indre konflikter. 

Å akseptere alle sider av seg selv, betyr ikke det samme som at 

man skal stå på stedet hvil.  

 

Hva er det? 

Selvaksept er en helt nøytral følelse (sjekk lydfil hvis du vil ha litt hjelp til 

å utforske hvordan aksept kjennes ut for deg) 

Det er IKKE resignasjon eller anerkjennelse. Resignasjon er negativt ladet 

(over i pessimisme) og anerkjennelse er positivt ladet (kanskje det 

beveger seg mot overoptimisme). Aksept er en følelse som ikke er ladet, 

det er noe som bare er. 

Handler om å ønske velkommen og akseptere det som ER uten 

fordømming. Bare legge merke til hva som ER, som en nøytral observatør 

og bringer ting inn i bevisstheten din. 

 Akseptere sine følelser 

 Akseptere sine mønstre 

 Akseptere at livet består av humper og dumper 

 Akseptere at du får negative tilbakemeldinger, det er en del av livet 

 Akseptere at andre har sine drømmer og andre prioriteringer 

 

 

Vi har flere deler 

Vi har mange ulike personligheter. Enkelte sier eksakt 12 ulike (det kan vi 

være enige eller uenige i, men det er ikke så viktig akkurat i denne 

sammenhengen). De ulike personligheten kan være enig eller sloss så 

fillene fyker. Hvis vi graver dypt nok, vil du oppleve at de ulike delene 

som regel har en felles hensikt eller et felles mål, men de er rykende 

uenige om hvilken vei man skal gå for å nå målet.  

I tillegg til flere mer eller mindre likeverdige deler, har du gjennom dette 

kurset lært å tenke om dine egne mønstre, handlinger, følelser og tanker. 

Da har du samtidig blitt mer bevisst på et høyere nivå av deg selv. Et nivå 

som kan kommunisere med de ulike delene. Det kalles gjerne et 

metaselv. 



 side 2 

Du vil også kunne bestemme deg for hvordan dette høyere nivået skal 

kommunisere med deg selv. Da er vi tilbake til det vi lærte om 

«powersonen» der du lærte at du har ansvar for egne tanker og følelser, 

språk og adferd. Når du lærer deg å utvikle «sjefen din», så tar du 

metatenkingen din til et høyere nivå. Dette kalles gjerne meta-meta-

tenking.  

 

Hvorfor skal vi akseptere? 

Det er metaselvet eller metametaselvet som aksepterer. Å ha et metaselv 

som er fordømmende og negativ er like ødeleggende for sjelefreden som 

det er å ha en sjef på en arbeidsplass som er fordømmende og negativ. 

Egentlig er det enda verre å ha et fordømmende metaselv, fordi du aldri 

kommer deg unna, før ditt metametaselv innser at det trengs endringer 

og bestemmer seg for å sende metaselvet på et ledelseskurs (det kan du 

holde med deg selv, fordi du VET hvordan en god leder oppfører seg, i alle 

fall vet du alt om hvordan den god leder IKKE oppfører seg (du har møtt 

han/henne mange ganger, ikke sant?). Forskjellen er at nå skal du gripe 

fatt i ditt eget metaselv og ikke klage på den umulige sjefen på jobben. 

Det hjelper ikke å klage på hvor umulig du er. Du vet at du har alt du 

trenger for å endre på mitt metaselv og selv utvikle de gode 

lederegenskapene). 

Det første steget er at metaselvet utvikler evnen til å akseptere dine ulike 

sider, helt uten fordømmelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik gjør du 

Ta en beslutning om at du ønsker å bli bevisst på og utvikle et metaselv (sjefen, generalen, dronninga, 

kongen, styrelederen, MOR, FAR eller et annet passende navn.) 

Omskap sjefen slik at den opptrer som en sjef slik du skulle ønske et din sjef på jobben skulle være. Det 

kan for eksempel være: nysgjerrig, åpen, aksepterende, respektfull, lyttende, disiplinert, fleksibel, i vekst, 

lærende, omsorgsfull, kjærlig, målrettet, sjarmerende osv. La din indre sjef begynne å kommunisere med 

de ulike delene av deg selv med gode sjefsegenskaper. 

Ønsk alle følelser, mønstre, vaner og uvaner velkommen. Si: Hei (NAVN) der er du jammen. Hva vil du 

meg i dag? Hvilket udekket behov er det du ønsker å gjøre meg oppmerksom på? Hvilken positiv hensikt, 

vil du minne meg på? 

Det er ikke sikkert jeg vil bruke strategiene dine, men jeg lytter til behovene dine.  Jeg ønsker at vi kan 

finne en vei som dekker dine behov, det er i alle fall min hensikt som sjefen her.  Samtidig vil jeg som sjef 

si at jeg ikke nødvendigvis er enig i framgangsmåten din, så jeg håper du også er villig til å være åpen for at 

det finnes andre veier for å nå målet ditt og oppnå hensikten din enn den du i utgangspunktet 

argumenterer for. 
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Hvis du protesterer vilt på å akseptere deg selv 
 

 

 

 

 

 

Mer om: 

Gi omsorg til sine ulike deler, under modulen «ubehag» 

 

Om ulike deler: lydfil om det indre råd i modulen XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


