
 

 

 

Før din hjerne i den rigtige retning! 

I det seneste årti har banebrydende forskning 

revolutioneret vores forståelse af den menneskelige 

hjerne. Med nogle af disse oplysninger om bl.a. 

”neuroplasticitet” kan vi nu på et højere plan få vores 

hjerne til at arbejde for os. 

Viden er magt, og din evne til at forstå, hvordan din 

hjerne fungerer, kan give dig en klar fordel i forhold til at 

opnå dine mål.  

Af Anders Dahl Christiansen, succesfuld tidligere landstræner i golf og indehaver af www.trainyourbrain.dk 

Neuropsykolog og meditations ekspert, Rick Hanson siger: "Sindet og hjernen er et samlet 

system. Når hjernen ændrer sig, ændres sindet. Når sindet ændrer sig, ændres hjernen”. 

Dette betyder, at du kan bruge dit bevidste sind til at lave varige konstruktive ændringer i 

din hjerne, som skal hjælpe dig med at opnå dine mål og dine drømme. 

Lad os først kigge lidt på nogle få af den menneskelige hjernes finurligheder. På denne 

måde vil du vide, lidt om hvad du står over for, når du forsøger at træne din hjerne til 

succes. 

Din hjerne kan tilpasse sig og er åben for forandringer, hvis det giver mening for den.  

Som udgangspunkt er din hjerne konstant opmærksom. Den inspicerer og forsøger at forstå 

det øjeblik, der lige er gået. Den forsøger at forstå det, kontrollere det og tillægge det 

betydning. På samme måde agerer vores sind, hvad enten det arbejder i den bevidste eller 

den ubevidste del. 

Neuro videnskab bekræfter nu, at din hjerne ændrer sig gennem hele livet, og du skaber 

nye hjerneceller så længe du lever. Dette begreb er kendt som neuroplasticitet. Det er også 
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udtrykket, der bruges til at beskrive en række processer, der finder sted i din hjerne som 

reaktion på indkommende stimuli. Din hjerne ændres fysisk i takt med, at du ændrer dine 

tanker, dine følelser og din adfærd. 

Vores hjernes kapacitet til at ændre sin fysiske form og sine funktioner via vores følelser, 

tanker og handlinger er et relativt nyt emne, der i stor grad diskuteres af neurologer og 

neuropsykologer. 

Nogle siger sågar, at vi er midt i en revolution, hvad angår forståelsen af vores hjerners 

evner, og man har bl.a. via celler under tungen kunnet få blinde til at opfatte lys og skygge, 

ved at koble disse celler til synsområdet i hjernen…. 

I foregående årtier troede de fleste videnskabsmænd, at vi fik tildelt en specifik mængde 

hjerneceller som gennem livet gik til, og at vi derfor gennem livet ville have færre og færre 

hjerneceller til vores rådighed. Men som det viser sig nu, er dette ikke er sandt. 

Neuroplasticitet er en relativ ny opdaget superkraft du besidder og kan bruge til at forme 

din virkelighed. Ret radikalt, ikke? 

Neuroplasticitet er et konstant igangværende fænomen; Fænomenet arbejder hvert øjeblik 

på dagen om du forstår det eller ej, men du kan bevidst vælge at bruge neuroplasticitet til 

din fordel. 

Her er hvordan: Når du føler dig motiveret samt opmærksom og er klar til gå efter dine mål, 

frigiver din hjerne de kemikalier og hormoner, der kræves for at en positiv transformation 

kan finde sted. Men føler du dig distraheret, uinteresseret, stresset eller gør noget trivielt, 

der ikke behøver fuldt fokus, så ”slukker de kontakter”, der udsender de gode stoffer, dem 

der hjælper dig med at foretage ændringer. I stedet udsendes kemikalier og hormoner, der 

får dig til at ønske at slappe af, lave ingenting eller gøre noget andet, som din hjerne og dit 

sind har været vant til…. Reaktioner på os selv og andre, stress og bekymring over fejl vi 

lavede i fortiden, eller som vi antager, vil forekomme i fremtiden, er også en del af vores 

neuroplastiske set-up. F.eks. kan du, hvis du bekymrer dig i forhold til, om du kan nå dine 

mål i stedet for at tage action, lige få lyst til at tjekke din mobil, tage en smøg eller sætte dig 

i sofaen med lidt sødt til ganen. Følelser spiller dermed en kæmpe stor rolle i forhold til, at 

vi tager action i forhold til at opnå vores mål og fortage ændringer i vores liv. 

Nu er det dog ikke et mysterium mere; De ting, du gentagne gange gør, er de ting, din 

hjerne og sind vil fortsætte med at støtte og opmuntre. Jo mere noget bliver repeteret eller 

praktiseret, desto stærkere bliver de neurale forbindelser. 

Så spørg dig selv: Hvilke adfærdsmønstre vil jeg styrke? Hvad vil jeg opnå med mit liv? Når 

du først er specifik om dette og gerne har nedskrevet svarene, vil de næste skridt være at 

træne din hjerne og dit sind til at forfølge dine mål og drømme ved at tage direkte handling. 



Visualiserer du f.eks. dagligt, at du allerede har opnået dine mål?? Dit sind kan ikke kende 

forskel på, hvad du forestiller dig der sker, og hvad der sker i virkeligheden. Så forestiller du 

dig selv have opnået et mål og associerer dine følelser og din glæde i forhold til dette, vil du 

udskille kemikalier og hormoner, der motiverer dig til at opnå disse mål. Gør du dette 

dagligt, gerne flere gange, vil du efterhånden udvikle nye færdigheder og skabe ændringer 

både funktionelt og strukturelt i din hjerne, og når du ændrer din hjerne, ændres dit sind, 

og når du ændrer dit sind, kan du ændre dit liv. 

Så husk: Din hjerne er i stand til positiv forandring og vækst. Nye tankemønstre, bare små 

ting, kan ændre dit sind, som kan medføre væsentlige ændringer i din hjerne. Du kan ”Train 

Your Brain” til at bevæge dig i retning af dine mål og drømme. Ligegyldigt hvor gammel du 

er, kan du lære, du kan forbedre dig, du kan skærpe dine evner og leve et sundere, rigere 

og lykkeligere liv. 

“Your brain creates new neurons and neural connections throughout your entire life”! – Dr. 

Daniel Amen, Brain Scientist. 

 

 

Som bruger af trainyourbrain.dk har du nedenfor muligheden for at købe en sund snack (med 25 % 

rabat på enkelt styks pris), der er genial til golfrunden. Du kan også lære om et tilskud, der vil give 

dig næringsstofferne fra 17 solmodne frugter og grøntsager i alle regnbuens farver.  

 

Læs om tilskuddet, der vil give dig næringsstofferne fra 17 solmodne frugter og grøntsager i alle 

regnbuens farver HER. 

 

"De bedste danske DVD'er/videoer om golfinstruktion nogensinde"! Læs mere HER 

 

Se mere om spændende golf rejser med masser af træning HER 
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