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”Forandrer du tankene dine, forandrer du 
hele din verden”  

 
– Norman Vincent Peale 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

OVER 100 ÅRS ERFARING
 

 

OM DALE CARNEGIE TRAINING® 
 

• Har siden 1912 hjulpet selskaper å  
       prestere bedre 

• Dette gjør vi ved å utvikle ledere- og  
       medarbeideres ferdigheter innenfor  
       ledelse, kommunikasjon, samarbeid,  
       salg og presentasjonsteknikk 

• Over ni millioner mennesker over hele  
       verden har deltatt i et Dale Carnegie- 
       program 

• Er representert i 86 land 

• Leverer både bedriftsinterne-  
       og åpne programmer 

• Alle trenere er lisensiert gjennom en  
       ISO-sertifiseringsprosess 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÆR EN ENTUSIAST 
 

Dale Carnegie innså at en entusiastisk 
holdning er grunnleggende for fremgang, 
følelsen av å ha det bra, og personlig 
utvikling.  
 
Begrepet entusiasme, slik det brukes i Dale 
Carnegie Training sine programmer, har blitt 
misforstått ved mange anledninger. Store 
gester og ekstra høy stemme er ofte et tegn 
på oppriktig entusiasme, men teatralsk 
oppførsel og overdreven ordflom på grensen 
til støyende var ikke Dale Carnegies hensikt.  
 
En entusiastisk holdning er grunnlaget for 
selvrealisering. Den skaper en positiv energi 
som forbedrer relasjonene våre, vår evne til 



 

 

 

 

å være åpen for nye ideer, samt skaper 
retningslinjer for å være handlingsdyktig.  
 
Entusiasme hjelper også til når det gjelder å 
slippe tak i ting vi har gjort og angret på, og 
uro vi har om fremtiden. Vi kan ikke 
forandre det som har skjedd. Vi kan derimot 
påvirke det som skjer i fremtiden med en 
positiv innstilling og en entusiastisk måte å 
se på muligheter vi har her og nå. 
 
Dale Carnegie skrev: 
 
«Husk at lykke ikke handler om hvem du er, eller hva du 
har, det handler bare om hva du tenker. Begynn hver dag 
med å tenke på de tingene du har å være takknemlig for. 
Fremtiden din handler i stor grad om hvilke tanker du 
tenker i dag. Så tenk håp, tillit, kjærlighet og fremgang» 

 



 

 

 

 

Det er med denne dypere forståelsen for 
entusiasme vi oppfordrer deg til å engasjere 
deg i å streve etter et rikere liv. Å leve med 
større entusiasme er drivkraften bak Dale 
Carnegie. Vi håper at dette heftet kan 
inspirere deg til å gjøre det meste ut av 
livet… 
 

 



 

 

 

 

FEM KRITISKE OMRÅDER  
 
 

I vårt arbeid med å utvikle mennesker 
profesjonelt og personlig, har vi identifisert 
fem områder som er kritiske for å oppnå 
fremgang. Det er:  

 
1. Mot og selvtillit. I en verden der risiko, 

konkurranse og forandring går hånd i 
hånd, er god selvtillit en forutsetning. 
Å utvide sin komfortsone er viktig, 
ettersom det er utenfor den de største 
mulighetene finnes.   
 

2. Gode relasjoner. På spørsmål om vi 
har gode relasjoner, svarer vi gjerne 
raskt: «Ja!». Ser vi på dem med 
perspektivet at de er viktige for både 



 

 

 

 

vår profesjonelle og personlige 
fremgang, kan vi se at en liten 
forandring i vår egen atferd ofte gir 
dypere relasjoner.  
 

3. Kommunikasjon. Det trengs minst to 
personer for å få til god 
kommunikasjon. Jo bedre lyttere vi er, 
jo bedre talere blir vi. Kunsten er å 
sette oss elv til side og i stedet snakke 
med utgangspunkt i den andre 
personens interesser.  
 

4. Lederskap. Gjennom at vi selv viser 
engasjement og interesse, kan vi 
motivere og inspirere andre til 
handling. Egenskaper som kreves av en 
leder er; fleksibilitet, evnen til å lytte, 



 

 

 

 

resultatfokus og mot til å ta 
beslutninger.  
 

5. Holdning. Betyr forutbestemt 
innstilling. Med andre ord kan vi selv 
påvirke hvordan vi vil forholde oss til 
forskjellige situasjoner og personer. En 
konstruktiv holdning kreves for å 
håndtere mange av de utfordrende 
situasjonene vi havner i. I blant tar 
stress overhånd, og vi sitter fast i en 
negativ spiral. Da er det vanskelig å 
kunne stoppe opp selv, se muligheter 
og få energi.  

 
 

 



  

 

HVA KAN TAPPE OSS  
FOR ENERGI OG ENTUSIASME?  

 

Entusiasme ble tidligere sett på som en 
kraft som kom fra gudene. I dag vet vi at 
alle har evnen til selv å skape dem. Hva 
slags hendelser tapper oss for energi? Det 
kan for eksempel være: 
 

• Dårlige relasjoner, eller konflikter 
som vi ikke tar tak i  
 

• Saker vi utsetter  
 

• Situasjoner vi føler skyld i 
 

• Uavsluttede prosjekter/ 
oppgaver 
 

• Å gjøre ting/oppgaver vi ikke vil gjøre  
 



  

 

• Mangel på anerkjennelse og/eller 
bekreftelse fra omverdenen 
 

• Når vi ikke rekker å gjøre det vi har 
lovet  
 

• Å gjøre alt selv («kan selv»-
syndromet) 
 

• Å gjøre ting/oppgaver som ikke ses 
på som viktige av andre 

 
Listen kan gjøres lang. Oftest er det 
dagsformen som bestemmer hvor «stor» 
energilekkasjen blir. Motivasjon er 
ferskvare. Derfor må vi selv ta ansvaret 
for at entusiasme finnes i hverdagen vår. 
Oftest gjør man det kortsiktig. Det er den 
enkleste måten, og det gir en øyeblikkelig 
tilfredsstillelse. Vi kan for eksempel gjøre 



  

 

det ved å kjøpe noe fint til oss selv, ringe 
en kamerat i arbeidstiden, eller bare ta en 
litt lenger pause.  
 
Men vi må også bygge entusiasme 
langsiktig. Ved å identifisere hvilke 
mønstre vi har, kan vi arbeide fokusert og 
bevisst med å bryte dem. Det fører til at vi 
bygger vår egen motivasjon og 
entusiasme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

HVA KAN GI OSS  

ENERGI OG ENTUSIASME?  

 

• Å avslutte det vi begynner på  
 

• Å ta ansvar, si hva vi synes og løse 
konflikter på en konstruktiv måte 
 

• Å si unnskyld 
 

• Å be om hjelp  
 

• Å gjøre det vi har lovet, og krysse av 
når vi har gjort det 
 

• Å sørge for å få kontroll over 
økonomien, eventuelt be om hjelp der 
vi mangler kunnskap  
 



  

 

• Å la 20 % av dagen være fri til ikke-
planlagte saker som dukker opp 
 

• Å være generøs med å sette pris på 
andre og seg selv 
 

• Å utfordre seg selv og lære nye ting 
 

• Å være nysgjerrig. Hva er interessant 
og viktig for deg, og for omgivelsene 
dine? 
 

• Å være generøs i stedet for å dømme 
– både når det gjelder andre 
mennesker og deg selv 

• Å fokusere på det som fungerer – det 
er der vi finner kraft til å håndtere det 
som ikke fungerer 

 
 



  

 

 
SKAP EN VANE 

1. Lag en liste over det du ser som tar 

energi fra deg. Lag også en liste over 

det som gir deg energi. Hva slags 

mønster ser du i det du har skrevet? 

Gjør du alltid det du sier, eller utsetter 

du det lett et par uker? Og i løpet av 

de ukene, går du rundt med dårlig 

samvittighet? Sier du hva du mener på 

møter, eller tar du det opp med 

kollegaene under pausen, når sjefen 

ikke er der? Er du tidsoptimist? 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Vi har alle vaner som vi skulle føle oss 

bedre av å utvikle. Skriv ned målet 

ditt. Begynn med: ”Jeg pleier å 

gjøre...” Etter at du har beskrevet 

vanen, fortsetter du med ”Fra og med 

nå skal jeg...” Skriv detaljert. Hvem 

som helst som leser det du har 

skrevet, skal skjønne hva du mener.  

Nå lurer du kanskje på om det må 

skrives ned, om det ikke er nok med å 

tenke det? Det må skrives ned! Å 

skape en ny vane gjøres ikke i all hast. 

Vi faller lett tilbake til vår gamle, 

vante atferd. Ved å skrive ned målene, 

blir det tydeligere. Også for oss selv. 

 

 

 



  

 

3. Skriv ned alt du kommer til å tjene på 

å oppnå målene dine. Sørg for å få 

med så mye som mulig. Ta også med 

hvor mye det vil koste deg eller andre 

hvis du ikke oppnår målene. Når vi 

lever et målorientert liv, med 

planlagte aktiviteter som er verd å 

glede seg til, øker livsentusiasmen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

”People rarely succeed unless they have 

fun in what they are doing”  

– Dale Carnegie 
 

 

 

 

 

 

www.dalecarnegie.no  
 

 


