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Uddrag fra bogen 
’Dine valg er dit liv – hvordan vælger du?’ 
af Arne Olsen

Forfatterens forord

Denne bog og de tilhørende positivkort er et emotionelt og spirituelt 
træningsprogram, der uundgåeligt vil få dig til at ændre din adfærd.  Du 
vil gennem et disciplineret træningsforløb højne dit emotionelle intel-
lekt og modtage dig selv i din spirituelle bevidsthed. Det sker gennem 
rehabilitering af din sjælserindring om emotionernes sande signaler.

I takt med rehabiliteringen af dine emotioners sande signaler bliver du 
i stand til i større og større grad at blive handlende i overensstemmelse 
med det, der i sandhed er dig. Du vil, hvis du har mod til at gå vejen, 
ende med at modtage dig selv i den betingelsesløse og kompromisløse 
kærlighed. Det er din guddommelige ret og eneste sandhed.

Oplever du bare en lille snert af, at der er noget, som kunne være an-
derledes i dit liv, og det hvad enten du oplever dig selv i tilsyneladende 
positive energier eller ej, så ligger der noget andet og rigere og venter i 
dig. Du er et guddommeligt kærlighedsvæsen og har som sådan ret til, 
i alle livets forhold, at modtage i overflod. 

Er det ikke det, du oplever, er dette træningsprogram en vej til den sand-
hed, som kun du har blokeret for i dit liv. Vær ansvarlig for dit liv.
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Indledning værktøjet: Enhed skabt af to enheder

Enheden bogen

Enhed skabt af to enheder er en skabelsesproces, sådan som alle ska-
belser på vores jord opstår. Sådan er dette forunderlige arbejdsredskab, 
som bogen er, også skabt.

Arbejdsredskabet består dels af positivkortene, der kan anvendes for sig 
selv. Dels af bogen, der ligeledes kan anvendes for sig selv. Endelig består 
det af den samlede enhed, kort + bog. Du har altså her modtaget tre i én. 
Du kan i kap. 27, emne nr. 29, læse mere i temaet Skabelsesprocesserne.

Bogen er skrevet med udgangspunkt i positivkortenes tekst, så du kan 
arbejde flere veje med materialet, indtil du er parat til at tage det endelige 
skridt ind i et disciplineret, mentalhygiejnisk træningsprogram.  

Jeg har valgt at bygge dette indledende kapitel op på samme måde som 
den øvrige del af bogens indhold. Bogen er skabt som et mentalhygiej- 
nisk arbejdsredskab, og kapitlet er på samme tid forord og en beskrivelse 
af, hvordan du kan anvende dette redskab.

Bogen indeholder, ud over nogle informative kapitler om arbejdsmeto- 
der, 36 arbejdsemner, der igen indeholder en række mindre temaer. 
Hvert tema beskæftiger sig med den korttekst, der hører til emnet og 
rummer desuden en række praktiske og mentale arbejdsredskaber.

Kortene og bogen har skabt sig selv gennem mit personlige arbejde 
med mig selv og mine observationer gennem livet. De sidste ni års in-
tense arbejde med mig selv og andre mennesker er blevet til dette indre 
rengørings- og renholdelsesapparat. Hvordan apparatet er opstået, vil 
du gradvist blive indviet i, efterhånden som din læsning skrider frem.

Bogen er, som jeg oplever det, en opgave, der har været mig tildelt. Op-
gaven, der sammen med sin tilblivelse har påvist sin healende styrke, går 
ud på at bringe menneskets spiritualitet ned på et jordisk, afmystificeret 
plan, og menneskets emotionelle liv op på et højt åndeligt niveau. Det 
har handlet om at skabe et træningsforløb, der kunne bringe menneskets 
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åndelige elementer, den spirituelle del og den emotionelle del, i balance, 
hvorved det bliver den nemmeste sag i verden at læse de metafysiske 
signaler, vi modtager.

Vores metafysiske signaler er indeholdt i Universets spilleregler. Denne 
bog kan lære dig at aflæse signalerne, som en hund læser sin avis, når 
den render med snuden hen over jorden. Bogen giver dig også læren om 
at handle på dine signaler, så du når i enhed med dig selv.

Vi modtager konstant signaler fra vores indre såvel som vores ydre. For 
at blive i stand til at læse dem, må der renses ud i en mængde blokerende 
forestillinger. Forestillingerne er skabt som følge af, at du vil forstå livet.

Livet kan og skal ikke forstås. Du skal tro på livet, hvis du vil leve livet, 
for tror du ikke, så vil du forstå, og så kommer du til at blokere for liv-
et. Denne blokering sker gennem en lang række ubevidste reagerende 
forsvarsmekanismer, som du ikke er i kontakt med.

Disse forsvarsmekanismer vil du med stor sandsynlighed også støde på, 
når du møder noget i teksterne i bogen, som ikke svarer overens med 
dine indkodede forestillingssæt. Det er derfor af stor betydning for dig 
at opleve teksterne i stedet for at ville forstå teksterne.

At opleve teksterne gøres ved bare at lade ordene passere og kun forholde 
dig til det, du kan bruge til noget. Resten lader du ligge til dem, der kan 
bruge det. Du vil, efterhånden som din læsning skrider frem, opleve en 
forståelse for en større og større del, når der begynder at komme større 
sammenhænge gennem et helhedsindtryk. Bogen er et arbejdsredskab. 
Så det handler ikke så meget om, hvad der står i teksterne; det handler 
om, hvad du oplever, at det gør ved dig at arbejde med redskabet.

Næste gang du støder på de tekster, der tidligere var modstand på, eller 
som du slet ikke kunne finde forståelse for, vil du opleve, at en stor del 
af dem pludselig er indlysende for dig.

Arbejder du med materialet sammen med andre, vil du opleve, at deres 
fortolkninger kan give dig en forståelse for det, du selv blokerer overfor. 
Jeg vil på det kraftigste anbefale dig at lade være med at lave markeringer 
i teksterne; det vil forstyrre dig og tvinge dig til at gå baglæns, næste 
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gang du støder på samme tekst. Disse tekster skal ikke læres udenad, 
de skal have frihed til at blive oplevet i det nu, du befinder dig i, når du 
læser dem. Det er meningen, at de skal sætte dig i og holde dig i bevæg- 
else, og de vil opleves vidt forskelligt for dig, for hver gang du støder på 
samme tekst. 

Du vil med dette træningsprogram komme til at lære at opleve livet i 
stedet for at prøve på at forstå livet. Med dine oplevelser vil du være i 
stand til udelukkende at forholde dig til det autentiske, og ikke til det, 
du forestiller dig vil ske.

Der er absolut ingen grund til konstant at sige: “Hvorfor?” og sætte 
spørgsmålstegn ved det hele, når du indeholder alt det, der skal til for 
at finde dine svar. Når du lærer det, vil du ikke længere tro på andre men-
neskers usandheder. Det er godt nok deres tilsyneladende sandheder, 
som måske lyder og ser troværdige ud.

Din sandhed er din, men du må lære at se den. Med dette vaskeapparat 
kan du lære at se den og indkode dig selv med dine egne sandheder. Du 
vil så i forståelse for livet begynde at leve livet i stedet for at nøjes med 
kun at eksistere.

Bogen er delt op i en lang række arbejdsemner, der går på tværs af den 
for bøger normale rækkefølge. Det er nu engang på den måde, den har 
ladet sig skabe.

Da emnerne var færdige, var det derfor også interessant for mig at 
gennemlæse de enkelte farvekategorier i deres helhed. Jeg fik her et 
billede af, hvordan det var at modtage ordene i kapitelrækkefølge. Da 
skrivearbejdet var foregået på tværs, fik bogen endnu en dimension, som 
jeg overhovedet ikke havde set på forhånd.

 At læse bogen i kapitelrækkefølge, som den er skabt til at læses i som 
helhed, gav mig en oplevelse af, at den i Orange Bog blidt bevæger sig ind 
på at klarlægge og bevidstgøre en lang række adfærdsmønstre. I Rød Bog 
kommer du tættere på dine adfærdsmønstre. Med Grøn Bog modtager 
du modet til at skabe forandring, for her udstyres du med redskaber, 
der giver dig tro på frigørelse og forandring. I Blå Bog er konfrontatio-
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nerne af adfærdsmønstrene trukket skarpere op. Gul Bog indeholder 
nøgleredskaberne til omstilling af dine forestillinger om emotionerne. 
Her påvises det, hvor frigørelsen påbegyndes, nemlig gennem læren om 
emotionernes sande signaler.

Som det fremgår af bogens omslag, er der et overordnet tema for hver af 
de fem farvekategorier. Gennem de enkelte kategorier gives mulighed 
for skabelse af nye tanker og tænkemåder.

Enheden positivkortene

Kortene består af 30 arbejdskort, 5 kategorikort og 5 enslydende kort. 

De 30 arbejdskort indeholder en lang række visdomsord, der har til 
formål at hjælpe dig til positiv tænkning og livsholdning. Visdomsord- 
ene er bekræftende erkendelser, som du vil komme til at læse mere om 
i de efterfølgende emner. I kapitel 38 Erkendelser kan du få forståelse for 
forskellen på bekræftende og skabende erkendelser. 

De 5 enslydende kort kan du vælge at lade fortælle dig det, du mener, 
de fortæller dig, hvis du trækker et af dem. Kategorikort og enslydende 
kort kan bruges som indstikskort – som en anden joker i et sæt spillekort, 
hvis du begynder at arbejde med bogens tekster og kortene sammen. 

I alle arbejdsemnerne i bogen er der indlagt kortnumre som små hæ-
vede tal i teksterne. De er et supplement til teksten i bogen, eller – som 
nogen opfatter det – teksten er et supplement til kortene; det fungerer 
begge veje. 

Der er flere måder at anvende kortene på, ud over i enheden med bogen. 
Jeg vil her komme med en række anvendelsesmetoder: 

Træk et positivkort hver morgen. Det giver dig mulighed for at forholde 
dig til en specifik positiv tanke på et tidspunkt, hvor du ikke selv mener 
at være emotionelt engageret i netop den tekst. Du skaber en mulighed 
for at starte dagen positivt. 

Træk et kort, hvis du oplever dig emotionelt påvirket, det vil hjælpe 
dig. Du skaber en mulighed for at se i den rigtige retning. 
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Skab med jævne mellemrum en stille stund for dig selv og læs stille og 
roligt alle visdomsordene ét for ét. Du skaber mulighed for at opleve 
fred og harmoni. 

Træk et fælleskort hver dag i familien og lad hver deltager give udtryk 
for, hvordan de oplever teksten for sig selv og for familien som helhed. I 
skaber herved åbenhed og lærer hinanden bedre at kende. I denne brug 
er det vigtigt ikke at kommentere hinandens oplevelser, ud over at den 
enkelte selv beder om det. 

Træk ét eller flere kort i vennelag og skab en positiv debat gennem 
den enkeltes oplevelser af teksten, eventuelt krydret med personlige 
eksempler. I skaber mulighed for i frihed at modtage, og I får en dybere 
indsigt i hinanden. 

Bruger du bare en lille stund hver dag på positivtanken, vil du bære den 
med dig gennem dagen. Du vil skabe en selvsuggestion i positiv retning, 
så det at leve positivt, bliver en integreret del i dig. Du vil skabe klarhed, 
ansvarlighed og handling. Du vil lære at modtage og bevare din egen 
kærlighed. 

Denne proces vil du kunne speede op, hvis du går ind i et ansvarsfuldt 
integreret arbejde med treenigheden: enheden bog, enheden kort og 
den sammensatte enhed. Det er her, du skaber dit mentalhygiejniske 
træningsprogram. 

Treenigheden.

Du kan med dette redskab i hånden vandre til din indre sandhed, din 
sjælsbevidsthed, på en direkte vej. Det kommer dog ikke af sig selv, men 
afsætter du bare lidt tid hver dag til din mentalhygiejne, så vil du med 
garanti også profitere af det. Har du aldrig undret dig over, at det kun er 
dit ydre, du blev fortalt, at du skulle holde rent?

Hvis ikke, så er der måske en sandsynlighed for, at du begynder nu, hvis 
du fortsætter læsningen. For hvad enten du kan lide det eller ej, så er 
der kun ét menneske på denne jord, der er ansvarlig for, at du har det, 
som du har det, og det er dig. Du vil ikke længere kunne undgå den 
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bevidstgørelse, hvis du fortsætter, men du vil samtidig modtage dine 
løsningsmodeller til at komme videre.

Det vil ske i en modstandsskabende og opløsende, motiverende kraft, 
hvor du stille og roligt bliver afsløret over for dig selv. Med disse afsløring-
er bliver du først i stand til permanent at forandre dit liv. Det kan godt 
være, at du har forsøgt længe, men du har sandsynligvis bare vævet dig 
selv ind i endnu flere benægtelser gennem selvskabte bekræftelser i ret-
færdiggørelse.

Når du nu alligevel er et troende menneske, ligesom alle andre men-
nesker på denne jord, så kan du lige så godt lære at få din tro ind i dit 
bevidste system på fuld tid i stedet for kun at have den på deltid. Der 
kan du bare se: dér var måske allerede den første modstand. Jeg skrev 
troende, og straks er der nogen, der reagerer.

Skulle du høre til en af de protesterende, så tænk på, hvor ofte du siger: 
“Og det tror jeg på,” eller “jeg tror, det er sådan.” 

Der kan du se; du aner ikke engang, hvad du protesterer imod, eller for 
den sags skyld, hvad det er, du egentlig går rundt og lukker ud af din 
mund. Sandheden om, hvorvidt du er troende eller ej, kan du finde i kap. 
18, emne nr. 18, der omhandler teksten til kort nr. 13.

Der er så også dem, der bilder sig selv ind, at de er troende på den ene 
eller den anden måde, og som måske undrer sig over, at det, de modtager, 
ikke svarer overens med det, de tror, at de sender ud. Der er igen tale om 
deltidsansættelse af troen. Det nytter ikke noget at sige, at du tror, hvis 
du ikke også handler derefter.

Troen, jeg beskæftiger mig med i bogen, handler ikke om en retnings-
bestemt religion. Er du tilknyttet en sådan, er der sandelig også plads 
til at trække på den side af troen sammen med dette træningsprogram. 
Livets lære handler også om tilpasning og justering.

Det handler om mentalhygiejne, hvis du vil lære at vide, hvad der egent-
lig kommer ud af dig, når du taler. Du kan så også lære at læse det, dit 
indre og ydre returnerer eller sender dig. Denne treenighed er redskabet 
til at bringe din tro i dig på plads, så du finder ud af, hvad det egentlig er, 



Uddrag fra: Dine valg er dit liv - hvordan vælger du? / Copyright © Arne Olsen og Mette Dinesen 2016                          9

du beder om at modtage. Når du alligevel modtager fra det, du sender 
ud, så er det skabende fornuft at finde ud af, hvad det er, du tror på. Det 
er først dér, du er i stand til at skabe vedvarende ændringer i dit liv.

Redskabet hjælper dig så på din vej, således at du allerede, fra det øjeblik 
du beslutter dig for at finde din sandhed, modtager hjælp til at ændre 
på dine ord, gennem en bevidstgørelse af betydningen af ordets kraft. 
Du vil begynde opløsningen af mange bevidste og ubevidste destruktive 
sider af dig selv. Det har vist sig, at en stor del af processen sker helt af sig 
selv, bare du i handling viser villighed til at modtage dig selv i kærlighed.

Hvis du, efter at have læst bogen, oplever, at det er for stor en mundfuld 
at gå i gang med, men du ikke er totalt afvisende over for den, så lad 
den ligge i nogen tid og benyt dig udelukkende af positivkortene i den 
periode. 

Du kan komme tættere på indholdet af bogen ved at du, med jævne mel-
lemrum, vælger at læse kapitlet, der svarer til det kort, du har trukket. 
Du vil så på den måde langsomt blive forberedt på og animeret til at gå 
i gang med et disciplineret træningsprogram.

Har du modstand på store dele af bogen, så tag det som et signal til dig 
om dit behov for at få lyttet til og set på dig selv. Den ubevidste benæg-
telse er noget af det, du dør for tidligt af.

Ubevidst benægtelse er nemt at afsløre, fordi den har for vane at afspejle 
sig i en lang række af argumentationer og retfærdiggørelse over for dig 
selv og andre. Effekten er, at du forsager det, der er din sandhed.

Er du, og det er ligegyldigt hvad, ikke i stand til at tage det, du kan bruge 
positivt og lade resten ligge, så har du med garanti en afhængig adfærd. 
Det er lige dét, dette redskab kan hjælp dig af med.

Bogen er skabt til selvstudium, og du kan arbejde alene med den, eller du 
kan arbejde med den i samarbejde med andre. Processen er absolut den 
nemmeste, hvis du indgår i et gruppearbejde. I en gruppe vil du opleve, 
hvordan de mennesker, du er sammen med, vil hjælpe til med at løfte 
dine rullegardiner, når I deler jeres erfaringer om det arbejde, I har lavet 
ud fra emnernes aktiviteter.
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I gruppearbejdet er afsløringerne af dine ubevidste benægtelser og for-
trængninger størst. De dele af teksterne, du har modstand på eller er 
blokeret overfor, vil komme til en form for forståelse i dig, når du hører 
andres oplevelser med de samme tekster. Hvordan der arbejdes i grup-
per, vil du kunne læse mere om i kap. 37, Arbejdsgrupper.

Jeg foreslår dig at arbejde med emnerne på den følgende måde: Efter at 
have læst bogen igennem første gang har du på ét plan fået kontakt til 
teksten. Du læser så hele dit arbejdsemne igennem en enkelt gang uden 
at inddrage kortene i læsningen. Du kan også, hvis du oplever at have 
behov for det, tage endnu en sammenhængende gennemlæsning af hele 
bogen, men denne gang i rækkefølgen af arbejdsemner.

Herefter læser du teksten igennem én til to gange, og i de gennem-
læsninger inddrager du kortene i teksten. I begyndelsen opleves det 
af nogle som et irritationsmoment at sidde og fedte med alle de kort, 
men lad være med at lade den irritation dominere dig. Irritationen er 
udelukkende en ubevidst modstand mod den healingsproces, du er på 
vej ind i, også selv om du er gået i gang af dit bedste hjerte.

Følger du opskriften, så vil processen hurtigt blive noget, du vil opleve 
gavnligt. Øverst i hvert tema er der angivet de kortnumre, du skal bruge 
til teksten, og nogle steder i de lange temaer bliver læsningen afbrudt 
af nye kortanvisninger. Teksterne skal ikke forstås; de skal opleves på 
nøjagtig samme måde som resten af livet. Når du oplever, er det godt at 
standse op for lige at lade oplevelserne integrere sig. Det er sådan, du skal 
betragte de afbrydelser, mens du gør kort klar til næste gennemlæsning.

Den bedste metode er at tage de kort, du skal bruge i teksten, fra og samle 
dem i den angivne rækkefølge (det er her, du kan få brug for indstiks- 
kort, hvis der er nogle kort, der går igen). Læsningen vil så være mere 
glidende, når du hele tiden har det næste kort parat. Pausen mellem 
læsningerne, mens du klargør til næste stykke, bliver lidt længere og 
derved mere givende. Det har en stærkt opløsende effekt på din utål-
modighed, og det er en sidegevinst.

Kortene bringer teksterne i et klarere og bredere perspektiv og giver på 
samme tid forståelse enten den ene vej eller den anden. Kortene er alle 
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bekræftende erkendelser og har såvel afkræftende som bekræftende 
effekt på det, du læser. De bliver på den måde kimen til dine løsnings-
modeller. De er løsningsorienterende for dig i dine genkendelser.

Der kommer til at opstå en kraftig suggestion af dig selv i form af positiv 
tankegang, for kortteksterne bliver meget hurtigt en del af din daglige 
tænkemåde. Det er jo ganske herligt at få integreret, når kortene er 
løsningsorienterende. Du vil hurtigt fornemme, hvordan du bliver bedre 
og bedre til at se efter din del af ansvaret for dit liv og livet omkring dig.

Du kommer de samme sider af dig selv igennem tre gange, når du arbej- 
der med emnerne i en disciplineret gennemgang. De første fem emner er 
en koncentreret påvisning af en række genkendelige adfærdsmønstre, 
deres oprindelse, vedligeholdelse og mulige afskaffelse. Først når du 
genkender noget, har du muligheden for at afskaffe, og når du kan se 
det, finder du mod til at lave den selvransagelse, som emne nr. 5 leder 
dig direkte hen til. Disse emner har til hensigt at få dig åbnet for dig selv.

Emnerne 6 til 23 leder dig en tur igennem det hele igen, bare på en knap 
så konfronterende måde og med andre indfaldsvinkler. Disse emner 
fører dig til større genkendelse af dig selv og animerer dig samtidig 
kraftigt til at se dit eget ansvar på en helt ny og skabende måde, og din 
tro på dig selv vil forandres og styrkes. Det leder dig til en ny selvran-
sagelse, men denne gang gennem en skabende erkendelse af dig selv.

Det gentager sig så med emnerne 24 til 36. Her vil din ansvarsbevidst- 
hed over for dig selv være højnet betydeligt, og du vil være i stand til at 
begynde at lade dig lede af dine universelle livsenergier. Disse emner 
leder dig til endnu større erkendelser af dig selv, hvormed du atter vil 
møde en selvransagelse, skabt gennem en skabende erkendelse. Denne 
afslutning er samtidig begyndelsen på en ny proces på det nye plan, du 
er nået til med dig selv.
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Opskrifter

Opskrifter er mange ting. Det er brugsanvisninger og vejledninger af den 
ene og den anden slags, men mange mennesker har en tilbøjelighed til 
ikke at følge dem. Alligevel bilder de sig selv ind, at de ville kunne opnå 
det i opskriften beskrevne resultat. Når de så ikke får det ud af opskriften, 
som opskriften lovede, så har de allerede glemt, at de ikke fulgte den. Der 
er også mange, der bilder sig selv ind, at de er kompetente til at udtale 
sig uden overhovedet at have smagt på resultatet. Drejer det sig om en 
kageopskrift, er det helt okay at stikke en finger ned i skålen og smage 
og så holde sig væk, hvis det ikke smagte. Jeg vil her give dig en opskrift 
på en chokoladekage:

180   gram smør
1   plade mørk chokolade (200 gram)
3   hele æg
2   deciliter sukker
1½   deciliter mel

Smørret smeltes, sukker kommes i, blandingen tages af blusset og æg-
gene røres i. Chokoladen smeltes og røres i. Til sidst tilsættes melet efter 
at være sigtet. Hele herligheden bages i en lav form ved 200 grader i ca. 
25-30 minutter.

Denne her chokoladekage er, når opskriften er fulgt, og bageovnen har 
været tilregnelig, den skønneste kage. Den skulle gerne være en smule 
fugtig i den færdige konsistens, og serverer du den med creme fraiche 
og måske et par jordbær, så er den bare hjemme.

Jeg vil nu anbefale dig at bage denne kage, men du skal lade være med at 
komme chokoladen og sukkeret i, for du kan måske ikke lide chokolade, 
og sukker er usundt, eller også gider du ikke at vente på, at det smelter. 
Jeg antager, at du godt ved, hvad resultatet af det stykke arbejde vil blive. 
Jeg vil i hvert fald ikke spise det, for chokoladekage bliver det ikke til.

Har du ikke fulgt opskriften, så nytter det ikke noget, at du begynder at 
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bedømme, hvorvidt kagen er god eller ej. Det nytter heller ikke noget, at 
du bilder dig selv ind, at resultatet skulle blive en chokoladekage.

Skulle det være sådan, at du mener at have fulgt opskriften, men at re-
sultatet ikke blev derefter, så har du måske bildt dig selv ind, at du kunne 
huske den. I den indbildning fik du så ikke det hele med, så du kan roligt 
gå i gang igen, for du skal nok lære det.

Når du har bagt den tre gange uden at der går for længe mellem hver 
gang, så er der en stor sandsynlighed for, at du har integreret opskriften, 
så den sidder på rygraden. Til den tid handler det kun om at vedligeholde 
din visdom, som opskriften så er blevet til.

Bryder du dig ikke om chokolade og sukker, så lad være at gå i gang med 
at bage (på) den kage, men lad dem nyde den, der kan lide den. Bager du 
den, så bestræb dig på at følge opskriften.

Velbekomme.


