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DET MAN SIGER ER MAN SELV

Det man siger er
man selv

“ Det man siger er man selv ...

det du siger om dig selv og andre og modlellen hjælper dig til at
skabe nye og bedre historier.

Jeg er sikker på at flere af jer, der læser med her, har hørt den
sætning, på et tidspunkt i jeres barndom, eller hørt nogle børn
bruge den.... og der er jo lidt om det ...

Modelen bruges til at transformere dig og tranformere ny viden

Personlig Profil Model

Det man siger er man selv ....Underforstået - det vi siger, siger
noget om os selv.
Det du fortæller, kan sige noget om hvem du er, hvad du vil og det
får betydning for hvad der sker i de relationer du indgår i.
Hvis du vil arbejde målrettet med dit sprog, har du nu med dette
hæfte mulighed for at arbejde med de historier og etiketter, du
fortæller om dig selv. Dem der blev sat på dig, under din egen
opvækst og opdragelse, dem du selv sætter på dig selv i dag og ikke
mindst dem du sætter på dine børn.
Du slå din aoutopilot fra og begynder at arbejde med dit sprog som
har betydning for dig og dine børn.
Da du downloadede dette e- hæfte, tog du dit første skridt til en
transformation. ... og mere kan komme
I hæfte er der en model, som jeg har udarbejdet sammen med en
kollega om til nogle “Essens” kurser for en del år siden.

!

Modellen kan du læse mere detaljeret om længere inde i hæftet.
Når du bruger modellen og dens øvelser, skaber du bevidshed om
2
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SPROGET SKABER OG DU SKABER MED DIT SPROG

Spoget skaber og du skaber med dit sprog

Vi er født med evnen til at lære sprog. Uden sprog er det svært. Når
man har prøvet at miste sit sprog, ved man hvor vigtigt sproget er.

En af hans kongstanker er at sproget er bærer af vores kultur. Når
vi taler vores sprog, så lever vi vores kultur. Der er så mange
underliggende lag i sproget, som har med vores kultur at gøre.
Enhver oversættelse bliver begrænset. Når vi agerer på et andet
sprog end vores eget, vil en del af vores kultur og dermed vores
identitet altid være ’lost in translation”.

Da jeg flyttede til Borneo i 1991 oplevede jeg mange tab – et af dem
var ”tabet af mit sprog” Der var ikke andre danske kvinder, der
hvor vi boede, så jeg kunne kun tale mit hjertesprog, som jeg
foretrækker at kalde modersmålet med Michael min mand.

Derfor vil vi altid være gæster i hinandens kultur, når vi mødes med
forskellig sproglig baggrund. Peter Lang siger meget smukt :

Han arbejdede fra kl. 8-17, så jeg var meget alene med mine tanker
og ord i et fremmed land uden venner og familie. Det blev
smertefuldt – men gjorde at jeg kom nærmere min væsenskerne,
som du kan læse om i min bog med titlen: Vær hvor du er og flyt
dig når du skal. Planlagt udgivelse sidst i 2015 eller primo 2016

”at være gæster i hinandens kultur, er at ære hinandens måde at
leve på og være menneske.”
Vi kan påvirke hinanden positivt og negativt, selvom vi ikke taler
samme sprog.

I dag er kommunikation grænseløs. Vi taler sammen på facebook,
skype, og viber, facetime og whatsapp.

Til det bruger vi vores spejlneuroner. Spejlneuronerne i hjernen,
gør, at når du møder et andet menneske med en positiv og venlig
attitude, fx et smil, så spejler den person, du møder, den positive
attitude automatisk, uden at tænke over det.

Men min tid på Borneo var før internettets tid.
Peter Lang, en organisations psykolog, hvis teorier jeg er meget
fascineret af, har været medårsag til at jeg i dag, forstår
baggrunden for de sproglige misforståelser, jeg oplevede dengang
på Borneo.

Det er da værd at tænke over .... og bruge Ik?
Hvis du er opmærksom på at møde andre mennesker
anerkendende og positivt, bliver vores møde med andre på den
måde, en cirkulær tilgang, der kan få den positive attitude til at gro.

Og det har gjort at min interesse for samtaler, sprog og
kommunikation er blevet skærpet yderligere .Det har givet god
mening at læse om og bruge hans teorier om kulturmøder og sprog.
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Du skaber virkelighed og kontakt med dit sprog. Derfor er måden
du taler på, samtaler med andre og de ord du bruger
betydningsfulde..

http://metteweber.dk/2012/05/22/sprogets-kraft-og-magt-etstaerkt-smidigt-og-sprogbevidst-jeg-er-vejen/
Vend negative tanker til positive – hvordan det

Sproget påvirker dig, og du bliver påvirket af sproget. Sproget kan
være med til at stigmatisere og fastholde dig:

http://metteweber.dk/2011/09/08/vend-negative-tanker-tilpositive-hvordan-det/

” Jeg er dårlig til at ……
Tar du vejret med dig
eller det kan være med til at aktivere og udvikle dig
http://metteweber.dk/2010/02/27/tar%C2%B4-du-vejret-meddig/

” Jeg arbejder på at blive bedre til…..

Tal og vær sammen på den fede måde

De ord du bruger har betydning for din oplevelse af verden, den
måde du ser på dig selv og andre.

http://metteweber.dk/2010/04/16/tal-sammen-pa-den-fedemade/

Så derfor er det vigtigt, hvad du siger, og hvilke historier du
fortæller

Når tavsheden taler
Hvis du vil læse mere om sprog, spørgsmål og spøgsmålstyper,
finder du det i et e-hæftet: Det man siger er man selv - sproget som
udviklingsvej, som er under udarbejdelse ... du får besked når det
er klar til download

http://metteweber.dk/2011/06/10/nar-tavsheden-taler/
Hverdagslivets vaneblindhed
http://metteweber.dk/2011/04/15/hverdagslivets-vaneblindhed/

Du kan også læse mere om kommunikation, samtaler, kontakt og
sprog i blogindlæggende
Sprogets kraft og magt – et stærkt, smidigt og sprogbevidst jeg
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DU ER DE HISTORIER DU FORTÆLLER

Du er de historier du fortæller

En historie fra Rosas Verden

Når vi flytter til et nyt sted, begynder på nyt job eller kommer i et
nyt netværk, har du muligheden for at fortælle nye historier om dig
selv.

Johan stod på toppen af bakken...han lynede ned og åbnede
jakken. Viftede, så brisen blev lukket ind...for at lufte det varme
maveskind.

Ingen kender din historie og baggrund. Så alt ligger åbent og der er
frit valg på alle hylderne.

Så skuede han langt for at hente sin viden og sagde ligeså knastørt:
De historier vi fortæller om os selv og andre er med til at skabe os,
udvikle eller fastholde os i bestemte mønstre, vaner og roller.

Rosa, på Nordpolen kan man kælke hele tiden.
Selv samme Johan på 4 1/2 år lod det slippe ud mellem læberne:

Det vi fortæller om os selv har stor betydning for vores måde at se
på os selv, og på hvordan vi bliver set på af andre. Så det er
interessant at kigge på hvilke historier, du fortæller om dig selv, til
dig selv, og andre og se på hvordan du kan ændre på dem hvis du
har brug for det.

Min mor siger, at jeg er en hidsigprop ..og hun har ret!"
Rosa svarede
Mmmm! .. men det går over

Hvilke historier er ”sande”, og hvilke er noget du har fået fortalt så
mange gange, at du til sidst selv tror, at det er sandheder om dig.

Johan:
Hvad er det for historier du fortæller om dig selv, dine børn dine
forældre, venner, om din mand, jeres parforhold og om livet
generelt?

Gør det?!? .. FEDT!!!
Og så løb Johan af sted, mens han råbte fedt

Er historierne gode eller mindre gode, positive eller negative?
Vi bruger sproget til at fortælle historier. Vi kan fortælle gode eller
dårlige historier

Hvilke historier blev der fortalt om dig som barn hjemme og i
skolen og senere under din uddannelse?
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Blev der sat etikker på som hænger ved uden at du tænker over om
de giver dig overskud, og fremstiller dig som den du har lyst til at
blive set som, eller fastlåser de i uhensigtsmæssige adfærd, så er
det måske nu du skal skabe nye fortællinger.

-Han er en typisk vildbasse af en dreng ”
Har du tænkt på hvad du får ud af at fortælle dine historier. Holder
du af dem?
Har du tænkt på om du vil af med dem? samt hvordan de virker på
andre?

-Jeg er dårlig til
- Jeg fik altid at vide at jeg var langsom

Måske det er tid til at skifte nogle af de gamle historier ud med nye
bedre og få feedback på dine historier.

-Jeg er omgængelig og rolig

Vi bliver det vi siger eller det vores forældre fortæller om
os

-Han er en hidsigprop
-Han er uorganiseret

Det der bliver sagt - de historier vi eller vores forældre fortæller
om og til os, skaber os.

-Hun er vaccineret med en grammofon stift

Gode og mindre gode historier former os, indtil vi fortælle andre
historier.

-Han er bare så hjælpsom
-Hun er så nem

Du kan vælge hvilke historier du fortæller
-Min søn er meget urolig og kan ikke sidde stille et minut
Hvordan med dig ?
-Min mand er et rodehoved
Hvilke historier fortæller du om og til dine børn?
-Alting lykkes for min ældste søn, modsat vores datter hun er så
uheldig

hun er vaccineret med en grammofonstift

-Hun er en rigtig lille pige
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Denne historie hørte jeg ofte i min barndom - sådan husker jeg det
i hvert fald, og i lang tid af mit voksenliv, hørte jeg den også i mine
egne tanker. I mine dialoger med mig selv

De historier, vi fortæller om os selv og andre, er med til at skabe os,
udvikle eller fastholde os i bestemte mønstre, vaner og roller.
Det er derfor interessant at kigge på, hvilke historier, du fortæller
om dig selv, til dig selv og til andre - og se på, hvordan du kan
ændre på dem, hvis du har brug for det

Sætningen var i mit hoved blevet til:
hun snakker for meget,
underforstået hun lytter ikke nok til andre.

Hvilke historier er ”sande”, og hvilke er noget, du har fået fortalt så
mange gange, at du til sidst selv tror, det er sandheder om dig

Hver gang nogen sagde du snakker for meget, blev jeg ked af det,
vred og sur og fik dårlig samvittighed,

Er dine historier dine positive eller negative?

Jeg var, som jeg husker det i dag, et glad barn der havde meget på
hjertet - men det blev ikke set, hørt og forstået. Jeg blev irettesat
ikke guidet med empati og personlig autoritet

Hvilke historier blev fortalt om dig som barn hjemme og i skolen og
senere under din uddannelse?
Blev der sat etiketter på, der hænger ved - uden at du tænker over
om de giver dig overskud, fremstiller dig som den, du har lyst til at
være, eller fastlåser de dig i uhensigtsmæssige adfærd?

Tænker du over :
-hvordan du omtaler dine børn

Så er det måske nu, du skal skabe nye fortællinger.
-hvilke historier du fortæller om dig selv?
Vil du være skurk eller helt - det er op til dig? Etiketter og historier
bliver til sandheder

-hvad du fortæller om dine børn, mens de hører på det
Historier bliver til sandheder

Vi bliver de historier vi fortæller - indtil vi fortæller nye historier
Dine børn bliver de bliver de historier du fortæller. Heldigvis kan vi
altid skrive nye kapitler
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I den nordiske mytologi er egernet Ratatosk sladderhanken i
Yggdrasil og er dermed automatisk en usympatisk figur, vi alle kan
løfte øjenbrynene over. Etiketten: sladrehank
Men tænk, hvis nu Ratatosk gerne ville af med etikketten og gerne
ville noget andet end, hvad der forventedes af historien?
Og tænk nu hvis vi alle sagde:
Jeg vil se på alle jeg møder i dag uden at dømme - uden at
tænke på historien.
Blev der sat etiketter på dig, der hænger ved - uden at du tænker
over om de giver dig overskud, fremstiller dig som den, du har lyst
til at være, eller fastlåser de dig i uhensigtsmæssige adfærd?
Så er det måske nu, du skal skabe nye fortællinger.Hvor længe vil
du dømme og sætte etiketter på dine børn eller din partner
Du kan bruge øvelsen som selvrefleksion - eller til at få feedback på
fra en god ven eller en mentor. Øvelsen kan også anvendes som
udgangspunkt for en dialog med din ægtefælle, så I kan blive
klogere på hinanden og på, hvad I hver især tænker, føler og gerne
vil.
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PERSONLIG PROFIL

Personlig Profil

Personlig konfliktprofil
Hvis man vil arbejde mere intenst med sin kultur og konfliktprofil
- Profil - historier og etiketter kan man anvende denne model som
analyse redskab til selvtransformation
Selv-transformation, Relationship-transformation og Gangtransformation (Marshall Rosenberg, 2002).
I forbindelse med dette hæfte holder jeg mig til den inderste cirkle
Det personlige. Man kan også arbejde med de ande cirkler, men det
er ikke relevant i denne sammenhæng.
Det personlige består af 5 elementer
A.Geneotypen
B. Soacialiseringen
C. Idealet
D. Fænotypen
E. Selvopfattelse
Du kan arbejde med alle 5 områder.
Jeg præsenterer først hvad de 5 elemter står for og derefter foreslår
jeg en arbejdsøvelse efter hver .

!

Hvis du synes det er for meget at lave alle 5 på en gang kan du dele
det op på 5 af ugens hverdage.
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Men tag den første så snart du er færdig med at læse. For så har du
taget første skridt og det er nemmere at tage de næste

”Hun er så rolig”, ”han er hidsig”, ”hun er så nem og sød”,
”han er
besværlig”, ”hun er så venlig og hjælpsom”, “Hun er
vores kloge datter i familien “

God fornøjelse
Det er en god ide at overveje, om de etiketter, du har fået påklistret
som barn, er gode og om du synes om dem.

OK SÅ - Nu tager vi fat og vi begynder med A
A. Den man ”er”, genotypen”

“Hun er så nem”

Vi bliver født unikke, med urkræfter som vilje, styrke og fremdrift.
Ikke to mennesker tænker eller føler ens. Gepositive og negative
prægninger i vores opvækst understøttes, omdannes eller
nedbrydes vore urkræfter, vores medfødte “jeg” eller medfødte
personlighed – der også kaldet vores genotype. At genfinde disse
stærke sider er en hjælp til at arbejde med den assertive del af dig

Hvad er det at være nem?
Er man nem?
Vil man gerne være nem?

Arbejdsforslag: Hvilke historier er der blevet fortalt om dig som
barn? Hvad kunne du godt tænke dig at genfinde i dig selv?

Nogle mennesker sætter også ureflekteret etiketter på sig selv, når
de har f.eks. har brug for ikke at tage ansvar eller føler sig presset er bange for noget.

B Socialisering

”Jeg er som jeg er” siger de.

Den man ”bliver til” på grund af påvirkning i det tidlige liv (primær
socialisering) og senere i skole, uddannelse og arbejde (sekundær
socialisering).

Underforstået, det kan jeg ikke gøre for eller gøre noget ved.
Etiketter, nedsættende omtale og vurderinger er konflikt skabende,
fordi de fastholder os i negative , gamle mønstre.

Vi kan - ubevist - have tendens til at sætte etiketter på hinanden.
Etiketter, vurderinger eller domme, som kan være med til at
fastholde os i bestemte roller og mønstre. Disse etiketter bliver
nemt til selvopfyldende profetier.

Arbejdsforslag: Hvilke etiketter er der blevet sat på dig? Hvilke af
disse holder du af og hvilke kunne du tænke dig at komme af med?
Kan du finde frem til, hvor etiketterne stammer fra?
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vi har konflikter, sker det ofte, at man tror, man har sagt noget på
en god måde, men modparten oplever noget helt andet.
C Idealet
“ Jeg sagde det da venligt ”
Vi har alle idealer om, hvordan vi skal være
“ den gode mor” ”den dygtige sygeplejerske”, ”den kloge
leder”, ”den
perfekte kone”, ”den ideelle kammerat”, ”den gode
far”.

Vores sprog, måden vi taler på og bruge vores kropssprog på, kan
opfattes af andre som negativt, uden vi selv er klar over det
I kommunikation med mennesker sker det ofte, at man tror, at
man har sagt noget på en god måde, men modparten ser noget
andet. Man kan have måder at tale på eller bruge sit kropssprog på
som opfattes af andre som negativt, uden man selv er klar over det.

Nogle af disse idealer er hensigtsmæssige og kan lede os på vej.
Hyppigt er idealet imidlertid med til at skabe for store
forventninger og stress, når vi ikke kan leve op til dem. De skaber
dårlig samvittighed, og vi stiller store krav til os selv om at være
perfekte. Disse idealer kan komme i vejen for, hvad vi gør og for
hvad vi synes, vi skal gøre og kan give skyldfølelse:

Arbejdsforslag: Hvordan tror du at du kan virke på andre? Hvilke
historier tror du dine børn, din partner eller kollega fortæller om
dig? Kan du lide historierne? Arbejd med at få feed-back i
dagligdagen og check dine forestillinger af hos de involverede.

“En god mor råber ikke højt”, ”en leder skal altid have god
tid,” ”en god ven skal man altid kunne ringe til.”
Arbejdsforslag: Hvordan er idealet for den gode datter, partner og
forældre. Hvilke dele af dette ideal giver dig overskud at tænke på,
og hvilke tapper energi?

E Selvopfattelse

D. Fænotypen - Det andre ser og opfatter af Personen

I samarbejdet med andre kan vores selvopfattelse eller stereotyper
om os selv, komme i vejen

Den, man ”fremstår” som udadtil, det, andre ser og opfatter os
som, kaldes fænotypen. Fænotypen er ikke altid samstemmende
med vores egen selvopfattelse. Når vi taler sammen og særlig, når

”Jeg gør da ingen fortræd”, ”Jeg er jo en venlig og stille
mand”, ”Jeg er alt for hjælpsom over for mine børn” eller ” Jeg
lever kun for mine børn”

14

Disse opfattelser leder hen til bestemte ændringsforslag, en
opfattelse af, at det er de andre, der skal lave sig om – hvilket er en
negativ måde at arbejde med sig selv på. Du kan ikke ændre på
andre, men ændre din egen adfærd. Og det får betydning for de
svar, du får og for relationen.
Disse opfattelser leder hen til bestemte ændringsforslag, en
oplevelse af noget man skal holde op med – hvilket er en negativ
måde at arbejde med sig selv på. Eller en opfattelse af at det er de
andre, der skal lave sig om.
Arbejdsforslag: Hvilke historier fortæller du om dig selv? Til dig
selv? Til andre? Er det gode historier, er giver overskud? Kan de
blive bedre? Indkod en ”ny” og bedre historie, hvis ikke du kan li’
den gamle.
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ANDRE PRODUKTER

Andre produkter

Jeg tilbyder forskellige produkter som du
kan læse om på de næste sider

Mettes Magiske Søndagskort

Et hit er mine dialogkort som med dialogisk læsning

rammer i familien .. familiens værdier

Dette er et af de første 13 kort som handler omregler og

udvikler børns ordforråd, fortællerevne og
følelsesmæssige og sociale kompetencer .Du kan læse
om dialogisk læsning her

Dialogkort Julekalendere

Læs om Dialogkort Julekalendereren
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Få information om kortene

Online Kursus i Konfliktløsnings ABC

tilmeld dig maillisten Magiske Søndagskort
Læs mine blogindlæg på www.metteweber.dk og på
www.talmedbørn.dk

Bliv medlem af ForældreLounge

Deltag på et online kursus i konfliktløsning - læsom det her - det
findes med eller uden feedback

Foredrag, workshop, rådgivning og coaching
Læs om foredrag og workshop
Kig ind på forældrelounge og find ud af om det er noget for dig
Vejledende priser på workshops og rådgivning og mentorordninger
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UDKOMNE E-HÆFTER OG HÆFTER I PROCES

Udkomne e–hæfter og
hæfter i proces

Udkomne E-hæfter

Bestil e-hæftet Når søskende skændes -dommer eller hjælper

Bestil e-hæftet Løs konflikter med hjerte og hjerne
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Bestil e-hæftet Styr dine følelser Lær at rumme dine egne og andres
følelser

Bestil e-hæftet Empati - hjertets vej til dig selv og andre
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E-hæfter i proces
Hvis der er temaer du kunne tænke dig at læse om fra min pen, så
er du meget velkommen til at foreslå dem. Hvis det er inden for
mine kompetencer og lyst, skriver jeg dem gerne på opfordring
A - arbejdsglæde - ACT – Acceptance, Commitment Therapy
Accept – Choose – Take Action
B - behov - børneopdragelse - beskeder - belønninger
C - CV og ansøgning - jobsamtaler
D - drømme - dårlig samvittighed - den motiverende samtale
F - fokus - flow -fantasi -forældrekompetencer - følelsesmæssig
intelligens
H -hjemve I - identitet - improvisation J - jetlag
K - kulturmøder - kreativitet- kriser - de 5 kærlighedssprog
M - mangfoldighedsledelse - mindfullnes - mod - Marte Meo
P - passion - parforholdets udfordringer - positiv psykologi proaktiv
R - retur Danmark som verdensborger
S - sprog: Det man siger er man selv - sproget som udviklingsvej,
svære samtaler - savn- selvindsigt, selvværd og selvtillid - sorg og
tab - stress - selvbestemmelse hos børn
T - tillid - tavshed - tid - tanker
U - udstationering - forberedelse af børn til udstationering
Mange venlige hilsner
Mette
22

23

