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Din hjerne er forprogrammeret til at tolke forandringer som noget farligt og negativt. 
Men hvis du skal leve et lykkeligt og succesfuldt liv, skal du omfavne disse impulser, 
fortæller adfærdscoach og rådgiver Dorte Joy Juul. I denne guide giver hun dig gode 
råd til, hvad du skal gøre. 

Amygdala, som sidder i hjernes-
tammen omkring nakkesøjlen, 
fylder ikke meget, men ikke desto 
mindre har den altafgørende betyd-
ning for dine følelser. Derfor gør du 
klogt i at lære den at kende og 
komme overens med den, så du 
bedre kan tøjle den, inden den 
kidnapper din fornuft. 

Ifølge forskningen er der nemlig 
mindre end 10 % af os, som 
primært formår at være trygge ved 
forandringer, tænke fornuftigt og 
analysere situationen rationelt. 

-  Amygdala er hjernens vagthund. 
Den er god at have, fordi den får os 
til at reagere instinktivt, når vi 
oplever reel fare. Problemet er, at 
så snart den tror, at noget er farligt 
- og sådan opleves forandringer for 
langt de fleste - så kaprer den fak-
tisk dine følelser og forstørrer og 
forvrænger dem. 

Det bruger hjernen så meget energi 
på, at den samtidig får lukket ned 
for den del af hjernen, som hedder 
neocortex - din kloge, rationelle og 
analyserende hjernedel. Den gode 
nyhed er, at alle kan blive bedre til 
at håndtere deres amygdala. 



Forståelsen er processen, hvor man måske skal samle flere brikker eller ind-
faldsvinkler til at få forståelsen af helheden, så man bedre kan begynde at 
forstå, hvad det drejer sig om. Livet kan og skal ikke forstås, det skal opleves, 
for derigennem giver det forståelse. Balance i din indre og ydre verden, for 
værdier og regler.
Du er blevet til den du er som menneske, ud fra de omgivelser du er vokset 
op i. Forældre, skole, institutioner, samfund, venner der har påvirket dig på 
godt og ondt. Videnskabelige undersøgelser, viser at ca. 60 til 80% af menne-
skets adfærd ligger på det ubevidste plan, som vi også kan kalde sindets skyg-
gesider, dem har du også tilegnet dig, fordi mennesker kan ikke videregive 
noget de ikke selv har lært. Derfor skal vi finde lyset i mørket, som vi kalder 
problemer eller udfordringer. Her er læren at blive bevidst om årsagen for at 
styrke selvbevidstheden, så mennesker kan blive bevidst.  Det vil sige at ca. 
20 til 40% udgøre din bevidsthed i dag, efter videnskabelige undersøgelser. 
Bevidstheden er dine egne oplevelser i livet, for at blive bevidst i balancen til 
dit indre og ydre kompas. Til at finde friheden

1 Øg din selvbevidsthed

Hvad er forskellen på at ville forstå eller 
skabe forståelsen:  

Handler om dit indre og ydre kompas. Bevidstheden øger balance 
i din ydre og indre verden, gennem din over og under bevidsthed, 
for at blive selvbevidst. Ingen kan blive bevidst før end de er 
selvbevidste, først der er du bevidst. Problemer eksisterer ikke! 
Hvorfor eksisterer de så? Det er her bevidsthed til selvbevids-
theden kommer ind i ord, tanker og handlinger. 
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Intuition kan opleves som en energi du kan trække på gennem bevidstheden 
til at blive selvbevidst, og om vores højere selv til sandheden om kærligheden. 
Vores højere selv er kærlighedsenergien og skaberkraften. Du får hvad du 
bedrer om! Som 6-7. årig blev jeg bevidst om at der mennesker sagde og 
gjorde, ikke gik i samme retning. Det gjorde mig nysgerrig på at finde ud af 
om mennesker løj eller om de ikke vidste hvad de gjorde. (Bevidstheden) Det 
du søger, vil du finde, ved hjælp af opmærksomhed, intuition og Ånde-
ligheden. Da jeg spurgte ind til, hvorfor og hvordan gennem nysgerrige spørg-
smål til problemer, udfordringer eller modstand som jeg oplevede og 
mærkede. Ja så gav universet det, via mine oplevelser. Her bestræbte jeg mig 
på at lære at lytte på flere niveauer. Lære om ordet på ordets flere niveauer. 
Her lærer man forskellen mellem det positive og negative bla. via 
følelsesmæssig intelligens, der giver dig klarheden på, hvad der er sandt. Her 
skabes forståelsen af de samlede erfaringer, man ønsker svar på. Jeg søgte 
svar via Positiv tænkning som var min vejviser til at finde svarende på det jeg 
søgte at finde, nemlig sandheden i det negative også kaldt problemer, fors-
varsværker og reagerende adfærd. 

2 Styrk din intuition 
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Lyt og vær opmærksom på alt hvad din krop, sind og sjæl fortæller dig, det er 
signaler du kan bruge til at lære noget om dig selv. Din bevidsthed! Følelser er 
bindeled mellem din fysiske krop og din intuition. Det du føler og emotioner 
er ikke det samme, det forvirrer mange. Dem skal du lære at skille ad for at 
modtage klarhed. Det er vel også her yin og yang kommer ind, for at leve 
Cosmos Balance, motivet for handlingen af det vi sender ud fra dit indre. 

3 Mærk dine sanser 

Tilliden er en del af kærligheden til dig selv. Hvad er tillid og hvordan leves 
den og hvordan handler du på den? Det er en del af udviklingsprocesser til 
det du ønsker og der skal du være opmærksom på, at lade din intuition guide 
dig og kunne tænke rationelt. Her bliver du bevidsthed om du så også tør 
stole på dig selv og din intuition til dit højere selv. Din kærlighed og vær-
dighed. Her kan du se om du elsker dig selv! Personlig opdagede jeg, at jeg 
havde forvekslede tilliden med stoltheden. Det giver negative konsekvenser!  

4 Have tillid til dig selv 
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Personlig opdagede jeg, at jeg havde forvekslede tilliden med stoltheden. Det giver 
negative konsekvenser! 

Da det handler om at formatere sit affald og de negative påvirkninger. Så dit 
ydre og dit indre kan blive i en positiv balance. Det var hvad jeg oplevede 
med tilliden. *Jeg lærte at tage mig selv alvorlig og ikke højtidelig. De ting 
forveksles ofte nu til dags på det ubevidste plan* Her handler det om 
ordets-kraft gennem værdier af det vi føler, siger og gør, for at blive bevidste i 
selvbevidstheden om vi har tillid. Elsker du at kæmpe dig igennem dagen 
eller livet? Det er her bevidsthed om ordet i dine handlinger er vigtig. Din 
selvbevidsthed, for at blive bevidst om hvad og hvorfor du gør som du gør. 
Her lærer du om bevidstheden af ordets-betydning gennem handling for at 
blive selvbevidst.

5 Stop med at dømme dig selv, 
og bekæmpe dig selv 

Bevidstheden om forskellen. Angsten er dit overlevelsessignal, den skal ikke 
bekæmpes, den er din ven for at skærpe din opmærksomhed på det du er i. 
For eksempel problemer eller udfordringer, så du kan handle. Lærer man 
ikke forskellen på at tage sig selv alvorlig og sig selv højtidelig. Kan man blive 
blokeret og skabe frygt, eller taber overblikket, fordi man ikke lever angstens 
sandesignal. Som er at være omsorgsfuld i kærligheden til dig selv og først 
der kan du i sandhed være noget for andre. I problemstillinger: hvad er mit 
primære ansvarsområde? Det er her opmærksomheden på dit personlige 
ansvarsområde er. Det er her bevidstheden til selvbevidstheden til dit indre 
og ydre kompas kommer i balance. Gennem bevidstheden til selvbevids-
theden dit indre landkort/Kompas.

6 Bliv opmærksom – men ikke 
overopmærksom  
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7 Have det rette motiv  

Handler bevidstheden om det vi gør, siger og handler på i værdi 
og til det skal vi være selvbevidste i ord og emotioner for at blive 
selvbevidst i det vi handler ud i værdi. Er de konstruktive eller 
destruktive de ord man bruger. Det ser man senere når kon-
sekvenserne kommer retur. Her er læren om selvbevidstheden for 
at blive bevidst, det er en livs lang læring. Der findes ikke noget 
rigtigt eller forkert, blot læreprocesser for bevidstheden til at 
blive selvbevidst i ord, emotioner og handling for balancen krop, 
sind og sjæl = Åndelighedens bevidsthed. Den holistiske helhed, 
din selvbevidsthed til at gøre verden bevidst og skabe balance. 

Cosmos Evolution
Telefon: +45 3033 2379
E-mail: dorte@cosmosevolution.dk
Web: www.cosmosevolution.dk 



8
Vær klar over hvad 
der egentlig betyder 
noget 

Når problemer ikke eksisterer, hvorfor eksisterer de så? Søger du sandheden 
i dine oplevelser, for at blive mere bevidst og oplyst i dine livs udfordringer 
for mere visdom og Åndelig vækst? Eller søger du magt og indflydelse 
gennem penge, titler fordi du tror at penge, magt og indflydelse giver dig 
mere bevidsthed?  Har du reflekteret over det?

Cosmos Evolution handler om bevidsthed til din selvbevidsthed, for at gøre 
din svagheder til din styrker. Ryd op i dine udfordringer og forestillinger, så 
der bliver mere plads til din bevidsthed og din selvbevidsthed vil vokse. Skab 
balance i din ydre og indre landkort. (sit indre kompas) Refleksion i at søge 
sandheden. 

Hvad er ordet bevidsthed? Bevidsthed er om selvbevidsthed i åndeligheden, 
alt hvad der sker i vores liv og samfund. 

I dag lever de fleste mennesker uden for sig selv, det vil sige, at de har mistet 
sig selv (sit indre kompas) Eks: Når mennesker bliver presset, oplever de ofte 
vrede, irritation, ked af det, mistrivsel, mistillid, osv. Når du har power, er du 
energisk, ivrig, begejstret osv. Balancen i den viden er vigtig! Fordi du kan 
nedbryde dig selv, ødelægge projekter og alt andet, ved begge indfaldsvinkler. 
Derfor er det vigtig at træne din selvbevidsthed! I Danmark bruges ca. 200 
milliarder på sundhedsvæsenet, og sygdom opstår af psykiske påvirkninger, 
men bevidstheden hvor den ubalance kommer fra er der kun den enkelte selv 
til at opdage. Selvbevidsthed!

Det jeg prøver at sige er, at vi lever destruktiv og derfor betaler vi en masse 
moms og skatter. Vi gør os selv til slaver og vi gør det mod os selv i uviden-
hed. Skab et nyt tankesæt, hvor du gør dine svagheder til styrker gennem 
selvbevidsthed, for at skabe et samfund i bevidsthed. Vi er hinandens arbejd-
smiljø og trivsel!
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9 Bliv bevidst om de signaler 
du udsender  

Det handler om motivet for det du gør. Her er bevidstheden i selvbevidsthed 
vigtig i ord, følelsesmæssig intelligens og handlinger. Fordi det er værdien vi 
bygger vores fundament på. Alt er positivt, når vi opløser det negative, for at 
blive mere selvbevidst og oplyst. Nu ved du, at du er blevet til den person du 
er, ud fra det du er vokset op i. Derfor er vi ofte ikke bevidst om, hvad vores 
fundament bygger på. Fordi fundamentet startede som barn og er gået i arve 
gennem generationer. Da verdens værdigrundlag bygger på mistillid, ja så er 
det de forsvarsværker og reagerende adfærd du/vi er vokset op i. Ofte er livet 
bygget på det vi mennesker ikke vil, eller også er det vi bygger på hvad andre 
oplever vi skal. Når hele verdens værdigrundlag bygget på mistillid, hvad tror 
du så vi er vokset op i? 60 til 80% af menneskets adfærd ligger på det ubevid-
ste plan også kaldt sindets skyggesider viser videnskabelige undersøgelser. 
Der er en årsag til alt! Bevidstheden er opløsningen til de forandringer vi 
søger. Men bevidstheden kommer først når vi mennesker bliver selvbevidste, 
så er verden bevidst
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10 Forstår at sandheden 
typisk er subjektiv   

Forstår at sandheden typisk er subjektiv Vi ser ikke verden som den er, men 
som vi er, og derfra modtager og udsender vi! Der kan være 100 mennesker 
der hører en tale, læser et dokument, eller ser en dokumentarfilm. De mod-
tager og opfatter forskellige, derfor udsender de også på forskellige vis. Der 
er et ordsprog der siger, at mennesker høre det de vil høre og ser det de vil se. 
Hvad er det så vi ikke vil eller kan se og høre? Bliv bevidst! Al kommunika-
tion er adfærd.

11 Lær at vende det negative 
til positivt    

Livet er personlig selvudvikling, fordi vi er kommet her på jorden til nogle 
mennesker der kan lære os op, men de kan ikke videregive noget de ikke selv 
har lært. Verden sejler rundt i destruktive tankesæt som: bevise værd, frelse-
rolle, offerrolle, afhængighed, forsvarsværker, reagerende adfærd, jalousi, 
mistillid, misundelse hovmod, bedrageri, had, selvtægt, bebrejdelser, bedøm-
melser og fordømmelser, benægtelsen og fornægtelsen, straf, kamp, ser op til 
og ser ned til, søgen værd, stolthed, egoisme, hvem er bedst, de er bedre end 
mig, osv.  Det er romer tidens, kongernes og religionens mindset vi forsat 
sejler rundt i. (fortidens mindset) Vi har ikke formateret vores mindset, for 
samfundet har ikke trænet deres bevidsthed for at blive selvbevidste. Derfor, 
intet kan bekæmpes, men alt kan opløses. TÆNK POSITIV  * Formater dit 
mindset, træn din selvbevidsthed gennem positiv tænkning* Det er her du 
finder sandheden og dit værdigrundlag!

Cosmos Evolution
Telefon: +45 3033 2379
E-mail: dorte@cosmosevolution.dk
Web: www.cosmosevolution.dk 



12
Skaberkraften: 
Forstå at udfordringer 
er læreprocesser    

Forståelsen handler om fortiden, nutiden og fremtidens mindset. Det men-
tale maskineri vil blive ved med at skabe på godt og ondt, det er op til os, 
hvad der bliver skabt! I vores uvidenhed eller ufuldkommen forståelse af det 
vi skaber, skaber vi negative modeller og tænker liv i disse processer, ud fra 
de udfordringer der søges at løse. Vi skaber modeller af død, sygdom, sorg, 
problemer og alle slags begrænsninger og tænker så liv i disse former, fordi 
man ønsker at løse dem, i stedet for at blive bevidst om skaberkraftens 
energi, som er vores grundværdi i vores handlinger. Ud fra disse negative 
modeller, har vi bygget vores verden og samfund op i mistillid. 

Sådan behøver det ikke at være. Det er at give det negative en kraft. Overvej 
nøje, hvad der menes med det negative. Når problemer ikke eksisterer, hvor-
for eksisterer de så? Søger du sandheden i dine oplevelser, for at blive mere 
bevidst og oplyst i dine livs udfordringer for mere visdom og Åndelig vækst? 
Eller søger du magt og indflydelse gennem penge, titler fordi du tror at 
penge, magt og indflydelse giver dig mere bevidsthed?  Har du reflekteret 
over det?

Cosmos Evolution handler om bevidsthed til din selvbevidsthed, for at gør 
din svagheder til din styrker. Ryd op i dine udfordringer og problemer, så der 
bliver mere plads til din bevidsthed og din selvbevidsthed vil vokse. Skab 
balance i din ydre og indre landkort.  (sit indre kompas) for en bæredygtig 
samfund og verden.
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13 Kend ordets-kraft     

Ordets-kræft er bevidstheden om værdien af det vi udtrykker. Er den positiv 
eller negativ. Derfra skaber vi vores liv og samfund, verden. Vi hænger 
sammen i energi, som er vores samfundsværdigrundlag. Den bygger på 
mistillid, fordi vi ikke er bevidst om værdi og strategi af det vi udtrykker. 
Derfor skabes der samfundsproblemer som påvirker befolkningen ud fra de 
negative samfunds og virksomheds modeller. Det er så blevet den måde vi 
tænker og lever vores liv ud fra disse modeller. Det kan vi selv gøre op med, 
ved at blive bevidst. Gennem ord, tanker og handlinger skabes vores virke-
lighed, spørgsmålet er hvorfor?  Vi skaber modeller af død, sygdom, sorg, 
problemer og alle slags begrænsninger og tænker så liv i disser former, fordi 
man ønsker at løse udfordringer og problemer, i stedet for at blive bevidst om 
skaberkraftens energi, som er vores grundværdi og strategi i vores handlinger. 
Ud fra disse negative modeller, har vi bygget vores verden og samfund op i 
mistillid. 

Hvordan kan tilliden, ærligheden, troværdigheden leves i bevidstheden. 
Cosmos Evolution viser vejen 
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14 Lyt til dine følelser 

Følelsesmæssig intelligens er første niveau til at styrke din vej til selvbevids-
thed for at blive bevidst. Her kan du rydde op i de 60 til 80%, der ligger på 
det ubevidste plan, kaldt sindets skyggesider, for at blive styrket i valg og 
beslutninger. Fordi det du føler og emotioner er ikke det samme og det for-
veksler mange mennesker. Her begynder selvbevidsthed i at afdække sand-
heden gennem ordet på flere niveauer. For at blive bevidst og skabe balance 
gennem din indre og ydre kompas, for at skabe den virkelighed og verden i 
frihed og uafhængighed. Som mennesker søger vi at leve frigjort i tillid og 
troværdighed.
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Erkend at ord, 
følelser og handlinger 
har sammenhæng

Når vi har skabt et styresystem, hvor vi har skabt afhængighed i at vi skal 
tage os af hinanden (som vi kalder velfærd). Har vi også taget ansvaret fra 
mennesket til at kunne tage ansvaret selv. Vi har et problem med at se, hvem 
der har det sande ansvar i problemer og udfordringer. Vi ansætter mennesker 
til at få folk op om morgenen, så de kan komme i skole eller på arbejde. Vi 
har forældre og borgere der klager over systemet. Med børnepasning, skoler, 
velfærdssystemet Osv. Vores samfund og arbejdsmarkedet nedbryder menne-
sker og det koster samfundet dyrt.

Befolkningen har lagt ansvaret fra sig og nu sidder befolkningen og peger 
fingre ad politikerne. I har jo givet dem lov når i blot sætter jeres kryds. Så 
giver i politikeren ansvaret. Det er ikke politikernes ansvar, men på grund af 
velfærden, kan den danske befolkning ikke se deres eget ansvarsområde, fordi 
vi ikke har været opmærksom på at politikerne har overtaget styringen og vi 
har givet vores ansvar fra os, gennem det politiske styresystem. Virksomhed-
erne bruger det samme styresystem.

I Danmark bruges ca. 200 milliarder på sundhedsvæsnet, og sygdom opstår 
af psykiske påvirkninger og ens opvækst. Men bevidstheden hvor den ubal-
ance kommer fra, er der kun den enkelte selv til at opdage, sin selvbevids-
thed!

Det jeg prøver at sige er, at vi lever destruktiv og derfor betaler vi en masse 
moms og skatter. Vi gør det mod os selv. Vi kan frigøre de penge til konstruk-
tive projektere eller arbejde 20 timer om ugen og tjene det samme? Det der 
skaber sygelige tilstande, er bekymringer i et utilfredsstillet arbejdsmarked, 
samt samfundsstruktur hvor alt handler om vækst og blive bedre. For 25 år 
siden var jeg i Thailand hvor en ung mand sagde, da den sorte slavehandel 
ophørte, overtog de hvide selv slaveriet i begærligheden, mere, mere, bedre, 
bedre, vækst, vækst. Vores værdigrundlag er penge og det forveksler vi med 
livskvalitet. Her kan vi se hvordan vi forveksler ord og handlinger.
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16
Begynd at arbejde med 
dig selv, lære af dig selv 
og af dine omgivelser 

Gør dine svagheder til styrker! 

Få en forståelse af fortiden – nutiden og fremtidens mindset:  

Det handler ikke om at løse problemer, hvis man ikke ved hvorfor man har 
skabt dem. Derfor er selvbevidsthed vigtig, for at verden bliver bevidst.  

Træning i bevidsthed til din selvbevidsthed gennem samarbejde. Dit person-
lig indre og ydre samarbejde skal op til bevidsthed. Nu er det ikke hvad du 
giver menneskerne omkring dig, men hvad jeres oplevelser sammen kan give 
dig/jer. Vender det hele på hovedet. Fordi nu lærer du af dine kollega/venner 
gennem jeres fælles samarbejde og oplevelser, så du kan lære noget om bev-
idstheden til at blive selvbevidst, ved at modtag oplevelserne i nuet. Få det 
ubevidste op til bevidsthed, sindets skyggesider, skab lys. Lær om energien i 
strategien for at få værdien ind.
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