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Denne gangen skriver jeg om sammenhenger som ikke finnes og om 

veldig enkel talentutvikling. 
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kan ha glede og nytte av det. Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev, så 

les hvordan du enkelt melder deg av helt nederst i eposten. 
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Illusorisk korrelasjon 

Til å være en kryptisk overskrift så har den en enkel forklaring. Det 

er ikke alle sammenhenger som er ordentlige sammenhenger. De er 

som ofte rene tilfeldigheter. La meg forklare litt nærmere. 

Vi har en tendens til å ønske å få bekreftet vårt verdensbilde. Vi 

legger derfor merke til det som bekrefter våre grunnleggende antagelser og overser det som ikke 

bekrefter vårt verdensbilde.  

Hele forretningsideen bak boken «The Secret» (eller the law of attraction) bygger på illusoriske 

sammenhenger. Det er noe sant i at det du fokuserer på, det får du mer av. Det har imidlertid med 

vårt retikulære aktiveringssystem å gjøre og ikke «the Secret» eller loven om tiltrekning. La oss si at 

du får lyst på å kjøpe deg en rød bil. Over de neste ukene foretar du deg undersøkelser om hvor og 

hvordan du kan få tak i den beste røde bilen til deg. Du vil begynne å se røde biler over alt. Det er ikke 

fordi universet i sin godhet bringer røde biler til deg. De var der hele tiden. Du er bare blitt mer 

bevisst på dem. Når du tror på det, så tror du på positiv forsterkning. Og det er for så vidt fint. 

Imidlertid: jeg var ute og kjørte og fikk grønt lys hele veien fordi jeg fokuserte på grønt lys.;  eller jeg 

skulle bare parkere og fokuserte på den  ledige plassen jeg ønsket meg og der var den jo! 

Det er ikke slik at hjernen din sender ut bølger i universet som så bringer deg grønne trafikklys og 

parkeringsplasser. The Secret og loven om tiltrekning har gjort ønskedrømming om til en slags 

vitenskap, noe de jo helt klart ikke er i nærheten av å være. Det er ikke slik at vi kan drømme og så blir 



det slik. All erfaring tyder på at du må jobbe hardt og disiplinert, skaffe deg gode og varige vaner for at 

drømmer skal bli til noe.  

Det er to grunner til at jeg skriver om dette. Den første er den nye åndeligheten som sprer seg med 

medier og synske som tilforlatelig kan forklare det meste, med og uten englevinger. Det andre er at vi 

lettere henvender oss til andre for hjelp enn vi gjorde før. Det virker som om vi får mer av en kvikk-

fiks kultur. Har du et problem? Det fikser vi på to dager! Du vil bli rik? Kom på kurs med en amerikansk 

guru og bli rik på seks måneder. Vil du se fantastisk ut? Det fikser plastisk kirurgi på null tid. Det er en 

utfordring at vi lever i et samfunn hvor svært mange tror de fortjener alt og hvor ubehag blir sett på 

som galt. Det er en grunn til ubehaget. Det er der for å trigge en handling, en aksjon, en eller annen 

forandring – et eller annet. Det virker som om selvhjelpsindustrien vil ha deg til å være lykkelig hele 

tiden. Da får de skapt de behovene som de tjener på.  

Det du med fordel kan bruke ditt retikulære aktiveringssystem til, er å visualisere de resultater du vil 

oppnå. Ved gang på gang å se for deg hvordan din tilstand er etter at du har nådd målbildet forsterker 

du din mulighet til å komme dit. Forskning viser at dette har god effekt i idrett, i trening av kognitive 

evner og til å trene musikalske ferdigheter (Kilde: David Vernon i boken Human Potential, 2009). 

Veldig enkel talentutvikling 

Finn ut av hva du ønsker å bli veldig god til. Sjekk at du har evnene som skal til. Deretter trener du 

fokusert mellom 10 000 til 15 000 timer. Disiplinerte vaner og hardt arbeide altså. (Kilde: Malcolm 

Gladwell i siste New Yorker på nett) 

 

 

Kurs og utdanning 

Den 26.-28. oktober 2013 starter jeg opp et nytt 7-dagers 

utdanningsprogram i ledercoaching. 

• Lær deg å bli en enda dyktigere coach som skaper 
forandring • Bli enda mer fleksibel, lær deg å benytte 
verktøy fra mange coachingstiler og –modeller.  

“…din coachee kan ikke være noe mer enn sin historie. Når 
du kjenner den historien kan du begynne å modellere 
fremtiden. Hvis du ikke kjenner historien og ikke forstår det 
du trenger om coachee, da vil du ikke forstå hva som må forandres» skriver professor 
Paul Brown i Neuropsychology for Coaches.  
 

For mer informasjon om programmet og påmelding send epost til pef@fmcexecutive.no eller ring meg på 

9186 6134. 

Prosessledelse 

Målet med god prosessledelse er å skape det beste resultatet for alle som er i møtet – og for 

virksomheten. Tenk på alle de møtene du har vært på hvor du opplevde at feil beslutning ble 

tatt, eller at tiden var bortkastet fordi folk sporet av, eller at talentfulle folk ikke fikk komme 

med input fordi andre beholdt ordet, eller hvor deltakerne var misfornøyd fordi de ikke fikk det 

de ønsket ut av møtet. 

 



Dette 2-dagers kurset gir en grunnleggende innføring i praktisk prosesslederkompetanse.  

Høstens gjennomføringsdatoer er 29.-30. oktober. 

For mer informasjon om kursene og påmelding send epost til pef@fmcexecutive.no eller ring meg på 

9186 6134. 

 

 

Takk for at du leste helt hit. Ha en fortsatt strålende september. 

Vennlig hilsen  

Per-Egill 

Per-Egill er ledelsesrådgiver med utvikling og måling av organisasjoners menneskelige kapital. 

Lederskapet er personlig. Det kommer ikke i en boks. Det kommer ikke fra en bok. Det  

kommer ikke fra et kurs. Det er fullt av dilemmaer. Lederskapet er den vanskeligste øvelsen. 

+47 9186 6134 | pef@fmcexecutive.no 

Boken Your GPS for outstanding Leadership kan bestilles her 

Jeg tar gjerne i mot kommentarer og synspunkter på de tema som behandles i nyhetsbrevet.  

Tilgi meg dersom meldingen oppleves som utidig markedsføring. 

Coaching is the breakfast of champions 

 

 


