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10 tips til et succesrigt liv 

 

 
 

Hvad er succes?  
Rask og r ig - v i l  mange nok mene. Men 
rask og r ig er ikke nødvendigv is det 
samme som lykkel ig og glad. Og netop 
derfor b l iver lykkel ig og glad nok i  s idste 
ende det, der må def ineres som succes i  
l ivet.  
Er du lykkel ig og glad, er l ivet værd at 
leve - og det er jo t i l  syvende og s idst 
det, det hele dre jer s ig om. Men for at få 
succes og bl ive glad og lykkel ig må du 
være parat t i l  at modtage og give posi t iv 
energi.  
De 10 t ips fortæl ler d ig, hvad du skal 
gøre for at b l iver k lar t i l  at modtage - og 
v ideregiver - posi t iv energi. Det er 
fundamentet t i l  d i t  succesr ige l iv. 
 

R igt ig god fornøje lse 
 



 

1 Tip 
 

 

DE STORE STEN 
 

En professor stod foran sit hold med en del effekter foran sig. Da forelæsningen begyndte, tog han lydløst et stort 
tomt syltetøjsglas, som han fyldte med sten på ca. 5 cm i diameter. Da der ikke kunne være flere sten i glasset, spurgte 

han de studerende: "Er glasset fyldt nu?" Alle var enige om at det var det. Så tog professoren nogle småsten frem, og 

puttede dem ganske forsigtigt ned i glasset, imens han rystede det. Derved faldt de små sten ned igennem sprækkerne 

imellem de  store sten. Da glasset  var proppet til kanten, spurgte han de studerende igen, "Er glasset nu fyldt?" Alle var 

enige om, at glasset nu var helt fuldt. 

Da professoren herefter tog en pose med sand frem, grinede de studerende, for professoren kunne jo sagtens 

hælde den del sand ned mellem sprækkerne, der stadigt var mellem de store sten og småstenene. Han fyldte nu glasset 

helt op med sand. 

"Nu”, sagde professoren, “vil jeg gerne have, at I forestiller jer dette glas er jeres liv!". De store sten, er de 

betydningsfulde ting i jeres liv, - familien, kæresten. ægtefællen, børnene, jeres helbred. Altså ting som hvis I mister alt 

andet end netop lige disse ting, så vil jeres liv fortsat være fyldt. Småstenene er andre knap så vigtige ting, så som jobbet, 
dit hus, din bil. Sandet er alt andet. 

"Se! Hvis I først fylder glasset med sand, så er der jo ikke plads til småsten og store sten. Det samme gælder for 

jeres liv, hvis I bruger alt jeres tid og energi på små ubetydelige ting, så bliver der ikke plads til de store og betydningsfulde 

ting. Ha' altid fokus på hvilke ting, der er vigtige for netop dig, så dit liv bliver lykkeligt. Leg med dine børn, afsæt tid til 

lægebesøg, så helbredet altid er i orden, gå i byen med din partner, og alligevel vil der fortsat være tid til at tage på 

arbejde, gøre rent i huset, og alt det andet "sand og småsten" 

"Fyld dit liv med store sten - ting der virkeligt betyder noget. Hold styr på hvad der skal prioriteres som store sten. 

Resten er jo bare sand!" 

Professoren kikker nu hen over de studerende, tager en flaske rødvin frem, og hælder ganske forsigtigt rødvin ned i 
de sidste små mellemrum mellem sandet, småstenene og de store sten.  

Derpå vender han sig mod klassen og siger: 

Moralen er, at lige meget hvad fanden der sker i dit liv, er der altid plads til et glas rødvin!" 

 

LAV EN L ISTE OVER D INE 6 STØRSTE STEN  
– OG PAS R IGT IG GODT PÅ DEM 
 



 

2 Tip 
 
ROD 
 

Rod forhindrer positiv aktivitet. Rod er et billede af dig selv. Rod i dine omgivelser betyder rod i dit sind, og så længe 

det står på, vil der vil ikke være plads til positiv energi. Så bryd den negative energispiral og giv plads for positive tanker 

og energier. Du vil straks mærke det, og det samme vil dine omgivelser. 

Roderi udsender negativ energi og blokerer for positiv energi. Derfor er det svært at opnå positive resultater, når 
man er omgivet af rod - både indre og ydre rod.  

Du kan ikke løbe fra dit rod. Mentalt vil du altid være påvirket, og “glemt rod” dukker altid op igen. Derfor kan du lige 

så godt få ryddet op én gang for alle. At dulme samvittigheden ved at tale om organiseret rod hjælper ikke. Rod er rod. Du 

kan godt gemme dit rod midlertidigt i en skuffe, men det vil snart dukke op igen. Derfor bør ”midlertidigt gemt” rod altid 

følges op af en plan for den efterfølgende oprydning. På denne måde får du ikke alene ryddet op i dit mentale indre, du får 

også banet vejen for de positive energier, du skal bruge til at opnå succes i livet.  

Ved at fjerner dit rod, fjerner du også de negative energistrømme og skaber på denne måde plads til positiv energi. 

Du bliver glad og positiv - parat til et helt nyt liv med positive tanker og store muligheder for at opnå det du ønsker dig. Din 

positive energi smitter af på dine omgivelser, som kvitterer ved at sende dig varme og positive energier tilbage. Positiv 

avler positiv. 

Har du svært ved at rydde op, så lav en oprydningsplan. Fastsæt en startdato - eventuelt også nogle underdatoer 

hvis opgaven føles “uoverstigelig” - og en slut dato. Det gør ikke så meget, hvis du ikke går i gang straks, når blot der 

ligger en plan, som du ved du kan og vil holde. Virkningen vil straks være mærkbar.  

Sørg for at oprydningsplanen er sådan tilrettelagt, at du ikke løber ind i nederlag hen ad vejen. Det vil nemlig kunne 

give tilbageslag. Start eventuelt med små rodet, og bevæg dig derefter støt og roligt igennem rodet. Gem de værste 
knaster til sidst. Efterhånden bliver det en hel sport for dig at rydde op og holde orden.  

HUSK at en oprydningsplanen skal være positiv - hele vejen.  

 

HUSK AT 
ROD ER ET B ILLEDE AF D IG SELV  
ROD SKABER NEGATIV ITET 
NEGAT IV AVLER NEGAT IV  
 
 



 

3 Tip 
 
DE FEM DYR 
 

Begrebet “De fem dyr” stammer helt tilbage fra den kinesiske mytologi og drejer sig om de helt basale 

overlevelsesinstinkter. Har du først forstået begrebets betydning, og indretter dig efter "dyrene", er du klar til at modtage 

alle de positive energier omkring dig og parat til at kaste dig over enhver opgave og bringe den til succes. De fem 

symbolske dyr er: 

• Slangen, som symboliserer dig selv. Centralt placeret i midten, dybt forankret i jorden med fuld 
opmærksomhed fremad (i pilens retning). 

• Skildpadden's plads er bagved slangen. Den symboliserer, at din ryg er sikret på grund af skjoldet, og 
ingen angreb vil kunne komme fra den kant. 

• Dragen svæver højt oppe på slangens venstre side (når du ser frem), og skal informere slangen (dig) om 
hændelser forude. 

• Fuglen Føniks er spejderen -  altid langt forude, spejdende efter faresignaler. Alt hvad den ser og hører 
rapporteres til dragen, der straks videregiver oplysningerne til slangen (dig). 

• Den hvide Tiger ligger udstrakt på jorden på slangens (din) højre side, tilsyneladende doven og fredelig. 
Men tirres den, kan den forvolde overordentlig stor skade. 
 

Overført til hverdagen, betyder det følgende: 

• Hold altid ryggen beskyttet 
• Sørg for frit udsyn - så langt frem som muligt 
• Placér fortrinsvis de høje ting på din venstre side 
• De lave ting på din højre side 

 

Følges reglerne er du altid strategisk korrekt placeret, og din underbevidsthed kan slappe af. Du vil ikke blot opleve 

tryghed og glæde, du vil også kunne koncentrere dig fuld ud om dine opgaver. Reglerne om "De Fem Dyr" gælder overalt. 

På job, hjemme, i byen og andre steder. Ikke mindst i soveværelset, hvor du ligger forsvarsløs i 6 – 8 timer, vil 

underbevidstheden være i højeste alarmberedskab, hvis reglerne ikke overholdes.  

    

                                                               

INDRET D IN BOL IG OG ARBEJDSPLADS EFTER 
DE FREM DYR 
 



 

4 Tip 
 

 

U N D G Å  S T R E S S  
 

Stress er negativ energi, og negativ avler negativ. Derfor vil alt hvad du siger, gør og tænker være negativt, så længe 
du er stresset. Du befinder dig i en negativ spiral, som også kan gå ud over helbredet.  

V æ r  o p m æ r k s o m  p å  k r o p p e n s  s t r e s s - s i g n a l e r :  

• Problemer med at koncentrere sig  
• Søvnproblemer 
• Hovedpine og svimmelhed 
• Overkommer mindre  
• Har svært ved at affinde sig med ikke at kunne nå alt det man havde tænkt sig  
• Hukommelsen svigter for ofte  
• Irritabel 
• Farer op over bagateller 
• Overfølsomhed og allergiudbrud 
• Panikangst  
• Kan ikke længere løsrive sig, men vælger at blive ved, selv om man i virkeligheden burde hvile  
• Det hele kører rundt i hovedet - dag og nat  
• Ekstrem træthed eller svimmelhed  
• Smerter fra nakke, skuldre eller ryg.  
• Forstyrrelser i hjerterytmen eller kraftig trykken for brystet selv om hjertet intet fejler

S Å D A N  U N D G Å R  D U  S T R E S S  

• Værn om dine livsværdier, langvarig undertrykkelse heraf kan medføre stress og sygdom  
• Lyt til din krop  
• Planlæg hverdagen, og husk at sætte tid af til uforudsete ting    
• Tag de nødvendige pauser som din  krop og dit sind har brug for 
• Indret dit hjem – ikke mindst soveværelserne - i overensstemmelse med læren om de 5 dyr og 5-elementerne. Dette 

gælder også din arbejdsplads  
• En sund nattesøvn  
• Regelmæssige helbredstjek 
• Gøre andre en tjeneste hver dag. En af farerne ved stress er nemlig, at man bliver ufølsom over for andre menneskers 

behov og følelser. Når du hjælper en anden person, kobler du helt af fra dine egne problemer 
• Yoga og meditation vil altid være godt for sjæl og sin 
 

GØR ANDRE EN TJENESTE HVER DAG 
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PAS PÅ D IN KROP 
 

M O T I O N  E R  V I G T I G   

En velfungerende krop er i balance og tunet til at modtage positiv energi. En stresset og ikke veltrimmet krop er i 

ubalance, fuld af negativ energi som tiltrækker mere negativ energi. Positiv avler positiv og negativ avler negativ – 

universets gældende lov.  

En veltrimmet sund krop afviser negativ påvirkning og opsøger positiv energi. Derfor er motion vigtig. Det sætter 
pulsen i vejret, så der kommer masser luft i lungerne. Hjertet banker hurtigere og fører ilt til blodet som forsyner hjernen og 

alle kroppens øvrige celler med næring, og fjerner affaldsstoffer. Så op på motionscyklen J, meld dig ind i en helse-, løbe-, 

svømme-, ro- eller fitnessklub. Tag trappen i stedet for elevatoren og cyklen frem for bus eller bil når du har muligheden. 

Kom ud i naturen og nyd den friske livgivende luft og husk at trække vejret så luften kommer helt ned i maven. 

En veltrimmet ustresset krop kræver brændstof i form af væske og mad, og jo sundere du spiser og drikker jo sundere 

bliver du. Også her gælder universets lov - positiv avler positiv og negativ avler negativ, så det er absolut ikke ligegyldigt 
hvad du putter i munden. Tænk og køb derfor økologisk, undgå sprøjtet eller på anden måde forurenet mad og drikke, da de 

er fyldt med negativ energi, - som avler yderligere negativ energi. 

S Å D A N  P A S S E R  D U  P Å  D I G  S E L V   

• Husk at sidde og sove i overensstemmelse med De Fem Dyr 
• Sørge for at din krop får den nødvendige hvile og motion 
• Trække vejret dybt ned i maven og udnyt hver mundfuld livgivende luft optimalt 
• Være opmærksom på at drikke rigeligt med vand og anden form for sund væske, så væskebalancen hele 

tiden er optimal. Du bør faktisk drikke omkring 3% af din kropsvægt i liter vand dagligt. 
 

Du vil nu være en perfekt tunet antenne, parat til at opfange og udnytte de mange positive energier omkring dig, og 

videresende dem til dine omgivelser. Alt er et spørgsmål om energi og jo bedre du er til at opfange og udnytte dem, jo bedre 

får du det, og det er præcis det succes i dit liv og feng shui handler om - at skabe positiv energi. Et rigt liv i fuldendt balance. 

Alt er energi. Det er energi der styrer dit liv og alt andet liv i universet. De bestemmer hvordan du og jeg har det – helt 

ned til den mindste detalje, og energierne er underlagt  

U n i v e r s e t s  g r u n d l o v :   

P O S I T I V  A V L E R  P O S I T I V   -   N E G A T I V  A V L E R  N E G A T I V  

 

LYT T IL  D IN KROP. TÆNK OG HANDEL POSIT IVT  
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UNDERBEV IDSTHED 
 

Din underbevidsthed er altid på vagt - døgnet rundt, og jo højere beredskabet er, jo mere tærer det på kroppen. Når 

underbevidstheden er på overarbejde fyldes kroppen med negativ energi, og vilkårene for positive energier og tanker 

forringes tilsvarende. Derfor gælder det om at aflaste underbevidstheden mest muligt. 

Instinktivt vælger underbevidstheden altid en position, hvorfra alt kan overskues, for så kan den ”slappe af”. Dvs. en 

plads hvor ryggen er beskyttet og alle indgange indenfor synsvidde. Når du placerer dig sådan, kan Intet komme bag på dig, 

heller ikke oppe- eller nedefra. Du er tryg, for ingen kan gøre dig fortræd, uden at du i hvert fald først har haft muligheden for 

at reagere. Begrebet ”De Fem Dyr” handler netop om strategisk placering, og indgår i undervisningen på Feng Shui 

Instituttets skolehold og kurser. 

Det er vigtigt, at alt hvad underbevidstheden føler kan være “farlige ting” er under kontrol og helst helt ude af 

risikozonen. Først da kan ubevidstheden slappe af. Det gælder fx genstande over sengen – reoler, billeder, hylder o.l. - de 

kan jo falde ned og skade dig, og underbevidstheden vil være i konstant alarmberedskab: “Vær klar til flugt hvis bøgerne 

skulle rammer dig i hovedet”. Husk derfor, væk eller ud til siderne med alle former for ”farlige” genstande, især over seng og 

arbejdsplads, dette gælder også senge lamper. Det er først når reglerne om "De Fem Dyr" er opfyldt, underbevidstheden 

kan gå på vågeblus.  

 

 
 
 
UNDGÅ ”FARL IGE” T ING I  SOVEVÆRELSET 
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PAS PÅ JORDSTRÅLER 
 

Jordstråler har negativ energi og bør undgås. Jordstråler er svag udstråling fra jordens indre og findes overalt. De 
ligger i såkaldte gitre, hvor årerne løber henholdsvis nord/syd og øst/vest eller diagonalt på disse retninger, med en afstand 

imellem sig, der fra sted til sted kan variere fra 0,5 til  ca. 3 meter, og strålingen når langt op i atmosfæren.  

Jordstråler i en stuelejlighed er således de samme som i penthouselejligheden længere oppe. Jordstråler er ikke 

farlige i sig selv, det er først når to stråler krydser hinanden de bliver farlige, fordi der i krydsfeltet opstår en stærk 

koncentration af negativ stråling.  

Derfor bør disse kryds så vidt muligt undgås. Jo længere du opholder dig over jordstrålekryds jo mere mærker du den 

negative effekt, som i værste fald kan det medføre alvorlig sygdom.  

Derfor bør du aldrig sove over disse jordstrålekryds, og du bør heller ikke på anden måde opholde dig disse steder i 

længere tid ad gangen, fx arbejdsplads, sofa, lænestol o.l. 

Rosenkvarts (diameter ca. 15 cm) oven på et kryds kan til en vis grad neutralisere den negative effekt , men det er 

ingen garanti, og det bedste er at undgå dem helt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDGÅ OPHOLD OVER JORDSTRÅLER 
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LYT T IL  D IN INTU IT ION 
 

Den første indskydelse er som regel den rigtige, siger et gammelt ordsprog. Og det er helt rigtigt. 

Ingen kender dig og din situation bedre end din underbevidsthed. Den er nemlig konstant optaget af din færden og alt 
hvad du foretager dig. Som en computer orienterer den sig løbende, og sætter dig i stand til altid at træffe den for dig bedste 

beslutning - i enhver situation. Derfor bør du lytte til din indre stemme, ikke mindst når du er i tvivl. Den vil dig altid det 

bedste. 

I vor tids moderne samfund med alverdens moderne teknik er det fristende at søge råd fra helt andre kilder, og mange 

af os har derfor mistet evnen til at lytte til os selv og vores indre stemme. Men den er der stadigvæk, selvom den er gemt 

langt væk – heldigvis, og forbindelsen kan altid genoptages. Det kræver  blot lidt øvelse og engagement. 

 

SÅDAN GENOPFRISKER DU FORBINDELSEN 
 

Sæt dig et stille sted og tænk dagens begivenheder igennem. Hvad gjorde du rigtigt og ikke mindst, hvad gjorde du 

forkert og hvorfor. Prøv især at huske, om du var i tvivl om den forkerte beslutning, og om ikke din allerførste indskydelse 

havde været rigtig at følge. Når du har gjort disse øvelser i nogen tid, bliver det ren rutine for dig, og du vil i alle vigtige 
spørgsmål kunne hente øjeblikkeligt svar fra din indre stemme. Det kaldes INTUITION. 

 

 

 

 

 

ER DU I  TV IVL SÅ LYT T IL  D IN INTU IT ION,  
DEN VED HVAD DER ER BEDST FOR D IG 
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BALANCE  
 

Balance er nøglen til al succes. 

Når både din indre Ch´i og ydre Ch´i  er i balance, vil du opleve et rigt liv – succes på alle fronter. 

 

INDRE CH`I 

Kroppens CHÍ energi følger meridianbanerne. Det er via dem vore følelser, intuitioner og fornemmelser transporteres, 

Meridianbanerne har  forbindelse til alle dele af kroppen, og på den måde får vor indre ch´i berøring med og indflydelse på 

hvordan vi har det, hvilket bl.a. benyttes i zoneterapi og akupunktur. 

For at ch´i kan flyde frit må kroppen være i fuldendt balance. Det vil sige i god fysisk form, afslappet og uden stress. 

Derfor er sund kost, regelmæssigt motion, positive tanker og afslapning vigtig. Alle tilfører positiv energi til din krop, og 

din indre ch´i vil straks reagere og sende positiv energi ud i hele din krop - fra top til tå og fra hud til indre organer.  

 

YDRE CH`I 

Dine nære omgivelser er din ydre ch´i. Det vil i første omgang sige din bolig og dernæst din arbejdsplads. Begge er 
steder du opholder dig i længere tid af gangen.  

Når ch´i en flyder frit og uhindret omkring, er den positiv. Al form for rod, fugt og dårligt indeklima er negativ ch´i  og 

bør undgås, da det ellers vil forhindre positiv energi i at udbrede sig. Ting du holder af, og i øvrigt alt hvad der gør dig glad, 

tilfører positiv energi. 

 

 

 

POSIT IV AVLER POSIT IV 
UNIVERSETS LOV GÆLDER OVERALT 
 


