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Intro: lidt om mig
Hej alle sammen, Jeg har lige lyst til at præsentere mig, så 
du lige kan vide lidt mere om mig. jeg hedder Bertha Nybo 
Johansen, Jeg er ejer af klinikken Clinic Of New Hope. Jeg 
kommer ellers fra Færøerne, jeg er gift med Claus 
Johansen, og vi er en sammenbragt familie med 3 piger i 
alderen 14 til 25 og et barnebarn på 4 år. Jeg vil med denne
E-bog give dig nogle redskaber, som vil hjælpe dig frem til
en bedre hverdag, og et bedre selvværd.

Jeg brænder utrolig meget for at hjælpe kvinder som kæmper med sit 
selvværd, og trænger til et løft. Ja dig som føler at du ofte går med 
selvbebrejdelser, og selvkritiske tanker om dig selv.
Til tider kan du også få en følelse af modløshed, over din situation. 
Der er hjælp at hente lige til dig. Jeg ved du kan komme ud på den anden 
side, stærkere, og mere glad og fri. Jeg har nemlig selv vandret vejen før 
dig, og derfor har jeg en stærk tro på at du også kan. 
Jeg har selv haft et mindreværd i mange år, og kæmpede med at føle mig god 
nok. Jeg bebrejdede mig selv, og gik ofte og tænkte negative tanker om mig 
selv. 
Jeg bar maske på til dagligt, overfor andre mennesker, og virkede glad. Men 
jeg var alt andet end glad, inderst inde græd mit hjerte. Jeg længedes bare 
så meget efter at være virkelig fri, og at kunne hvile i mig selv. Jeg længedes 
efter bare at være mig selv, og have en ægte glæde.
Jeg fik min glæde, men det skule vise sig at tage rigtig mange år, inden jeg fik 
min hjælp. Det ønsker jeg ikke for dig, jeg ønsker at du tager handling, og 
får den hjælp du behøver, så du kan stå stærkt i dig selv, og dit selvværd. 
Jeg håber at denne E-bog kan være lidt hjælp på din vej.

Når jeg skriver at Jeg giver dig 3 tips til et bedre selvværd, er det tips, som jeg 
selv brugte da jeg havde det allersværest, og som virkede for mig. Og det 
håber jeg også at de vil for dig. 
Det er nemlig, Værdierne, Selvkritikeren, og Relationerne. ( Tips som jeg 
ikke kunne være foruden.)
Det er dog kun lige et lille glimt af det du får her, men jeg håber det bliver til 
glæde for dig.
Nu er bare tilbage for mig at sige, god læselyst, herfra.



Jeg vil begynde at præsentere dig for   værdierne:

Hvorfor er det så vigtigt for os 
mennesker at have værdier i vores 
liv?
Værdierne fortæller faktisk om 
hvad der er vigtigt for dig, ja de 
afspejler dig, og fortæller hvad der
burde prioriteres i dit liv. 
Mange mennesker lever faktisk 
efter andre menneskers værdier, 
nogle gange nogle værdier som er 
helt fra barndommen. Det kan 
være rigtige gode værdier, men 
også mindre gode.
Mange mennesker ved ikke hvad 
for nogle værdier de har, for de har
ikke lært at leve efter deres 
værdier.
Ønsker du at vide hvad dine 
værdier er? Så vil jeg gerne hjælpe
dig lidt på vej.
Jeg vil give dig et eksempel her: 
Mange mennesker siger til mig, du
er altid så glad og positiv, hvordan 
kan det være? Det er fordi jeg 
vægter glæden rigtig højt i mit liv, 
ja det er mellem en af mine 
vigtigste værdier.

Begynd at spørge dig selv, hvad er
vigtigt for mig, og hvad vil jeg 
have mere af i mit liv?
(Her er nogle eksempler på 
værdiord find eventuelt helt dine 
egne:)

Frihed, glæde, omsorg, personlig 
udvikling, venskab, ærlighed, 
tilgivelse, kærlighed, 
taknemlighed, overblik, harmoni,
humør, loyalitet, styrke, 
synlighed, stabilitet, selvtillid og 
selvværd, struktur, ansvarlighed,
kontrol, respekt, samarbejde, 
anerkendelse, tryghed, tro, ro, 
indsigt, autoritet, effektivitet, 
kreativitet, sundhed, tillid, 
kommunikation, energi.

Skriv gerne mindst 5 vigtige 
værdier ned, og spørg så dig selv 
hvor meget betydning de har lige
nu i dit liv? Har de nok 
betydning, eller skal der 
arbejdes lidt på dem? 
Altså, mener du ikke du har nok 
glæde i dit liv nu, men det er en 
af dine værdier, så kan du arbejde
med at det kan blive endnu 
bedre.
Det første du kan gøre, er at 
træffe det her bevidste valg om, 
at du fra nu af gerne ønsker at 
leve efter dine egne værdier. 
Når det er gjort, er du allerede 
godt på vej.

Vi kan sige det på en anden 
måde, du kan spørge dig selv:
Hvad vil jeg gerne have mere af i
hverdagen? ( Altså hvad vil du 
vælge til)



realiseres? ( altså hvad er jeg nødt til 
at nedprioritere i mit liv, for at få det 
som jeg ønsker mig?)

Giver det menig?
Jeg vil afslutte værdierne her med et 
eksempel:
Hvis du ønsker dig mere tid med din 
gode veninde, er du nødt til at finde 
tiden i din kalender. Det kan måske 
være 1 gang om ugen, du bruger at 
være sammen med hende. Det kan 
være rigtig godt at skrive fast i din 
kalender tidspunkt op, hver uge, og 
hvor lang tid, eks 1 time en gang om 
ugen.

Kan være at det var din dyrebare 
tid foran fjernsynet, hvor du fik 
slappet godt af, med en god tv 
serie? Eller var det tiden med din 
mand/kæreste.
Du skal spørge dig selv i forhold 
til dine vigtige værdier, hvad gør 
dig sådan rigtig glad, er det at få 
plejet dit venskab med din bedste 
veninde?

Dit selvværd bliver også bedre 
når du bliver bevidst om dine 
værdier, og vælger at prioritere 
dem i dit liv, som værende 
vigtige.

Det næste vi skal se på er: Selvkritikeren. 
Den indre kritiker, er den stemme som hele tiden fortæller dig hvad du 
burde, det du må, det du skal, det du ikke har, det du ikke må, den stemme 
som aldrig har noget pænt at sige, ja det er den stemme som kaldes 
indre kritiker.”
Den stemme som skælder dig ud, og irettesætter dig dagligt. Du bliver 
kritiseret for dit udseende, den stemme kan også med tiden få dig træt, 
uoplagt, angst, deprimeret, alt er håbløst, intet du gør er godt nok. Du kan 
føle dig dum og grim, uintelligent, langsom, tyk, og kedelig. Kritikken 
kører ned i hovedet på dig og får dig ned med nakken.

Selvkritikeren er vores tanker, og nu skal vi se lidt på ham selvkritikeren.
Noget som er utrolig vigtigt når vi arbejder med vores tanker er: 
du er så meget mere end dine tanker.
Du kan tage kontrol over dine tanker, ja du kan tage styrepinden i hånden, 
og du kan bestemme hvad du tænker, ( nogen gange skal vi bare have lidt 
hjælp til det.) 
STOP kan være et meget effektivt redskab til dine tanker. Altså hvis du nu 
havde en tankestrøm, så er det vigtigt at få stoppet den igen. Det kan gøres 
ved en tydelig afbrydelse, hvor du trækker bremsen i, og siger STOP,
tager kontrollen (styrepinden) det kræver lidt øvelse, men det kan helt 
sikkert læres.





Her ser vi lidt på de sunde og usunde relationer i dit liv, og hvordan kan du
spotte om en relation er god eller dårlig for dig.
Det er utrolig vigtigt for dit selvværd at du har de rette relationer i dit liv. 
Jeg vil nu line nogle ting op, som har indflydelse på dem som har lavt 
selvværd.

Her er nogle vigtige ting som du kan teste og øve dig i om du har lavt 
selvværd:

• Hvor er du henne (når dit selvværd bliver dårligere.)
• Hvem er jeg sammen med? ( Hvad for nogle personer er du sammen 

med? )
• Hvad skete der lige inden? ( Inden du kom her hvor du er nu?)
• Hvad gør jeg når den kritiske stemme kommer? ( når dine tanker 

fortæller dig, at du ikke er god nok altså din indre kritiker?)

Så skal vi se på relationerne: 



Eksempel: 
• Du har lige spist en hyggelig middag 

sammen med en rigtig god ven, og 
fået nogle fantastiske snakke. Så 
kommer du over til nogle helt andre 
venner, som faktisk begynder at rakke
din anden ven ned, og at han bare 
udnytter dig, og er ikke en særlig god 
ven for dig. Ja mildt sagt føler du dig 
dårligt at høre dem tale sådan.

• Nu er det nogle helt andre venner du 
er sammen med, og du kan tydeligt 
mærke at det går den forkerte vej med
dit selvværd. Du er alt andet end glad.

• Du var i dejlig godt humør inden du 
kom ned til den her venneflok.

• Så kommer den indre kritiske stemme
og fortæller dig at du faktisk ikke er: 
(God nok til noget.) (Du må være en 
fejl.) (Ja du må være dum.) 

Når du oplever ovenstående, at tankerne 
løber af med dig, kan du stoppe dem, med 
en afledning. ( Du kan bevæge dig ud af 
rummet ) Gå en tur, løb en tur, lyt til lidt 
musik, eller noget lignende. Find det som 
du har det bedst med.

Ovenstående eksempel kan faktisk rigtig 
meget. Ja det kan faktisk være med til at 
ændre både vaner, og eventuelle mønstre i 
dit liv,+ at dit selvværd højner sig. (Det 
afslører nemlig dine usunde relationer.)

Du kan hurtigt afsløre dine relationer. 
En sund og god relation: Er altid 
opbyggende, opmuntrende, du føler dig glad
og afslappet. Ja du hviler helt i dig selv, du 
tør være dig selv. Ja en sund relation, er 
nogle mennesker som taler dig op, og 
bliver ved at heppe på dig. 

En usund relation er derimod: Hvor 
du bliver talt ned til, ja hånet, trådt på, 
du føler dig ikke godt i deres selskab. 
Du kan føle dig helt træt og drænet, og 
nedbrudt. 
Med disse ord, vil jeg lade dig gå på 
opdagelse i dine relationer.

Hvis du ikke passer på dine relationer, 
så er det dig som ender med at ligge 
ned som offeret, og med et knust 
selvværd, og måske også selvbillede.
Det er derfor utrolig vigtigt at være obs,
over hvem du vælger at have tæt på dig,
i dit liv. Dine valg får konsekvenser, du 
bestemmer selv, om det skal være 
positive konsekvenser, eller negative. 
Bliv derfor bevidst om, hvem er i dit 
liv.



Afslutning

Det vi har været igennem i denne E-bog, håber jeg kan være med til at du kan se lysere 
på tingene. Jeg håber at du nu kan se dig stærkere, ved at bruge den viden du har fået i 
denne E-bog. Det er kun lidt viden jeg har givet dig her i denne gratis E-bog, men det kan 
være du er en af dem som godt kunne tænke dig at grave lidt dybere?

Så har du nu også mulighed for at komme med på mit Online kursus, 
som tager den et spadestik dybere end denne E-bog gør. 
Kurset hedder ”Stå stærkt i dig selv, og dit selvværd.
Vi graver endnu dybere med værdierne, tankerne, og relationerne.
Hvad er det som gør at vi har så mange negative tanker, og hvordan får vi det vendt, 
sådan helt konkret? Det vil du få opskriften på i det her kursus. Og jeg vil sige til dig, 
om du gør efter de her redskaber jeg giver dig, vil du få det så meget lettere, og du vil stå 
stærkere i dig selv. ( Og det er ikke endnu et quik fiks) for dem arbejder jeg ikke udefra. 
Jeg kan bedst lide at arbejde udefra holdbare løsninger, og som har virkende effekt, og 
noget jeg kan bruge igen og igen.
Udover vi i det her kursus går endnu dybere med både værdierne, og tankerne, og 
relationerne, så får du også et bonus modul.
Det omhandler dit selvbillede og selvkærlighed. 
Du vil få 4 videoer tilsendt, og vi vil gennemgå, teorien bag alle 4 emner, og så vil der 
være flere eksempler også, så du helt sikkert kan forstå sammenhængen. Udover det, 
følger der et arbejdshæfte med til hvert modul til dig, hvor du selv kan arbejde med 
opgaverne i videoerne.
Alt i alt, er dette et effektivt kursus, som du kan tage hvor som helst og når som helst, da 
det er online. Alt det kræver er at du har en computer, eller tablet, eller telefon.
Med en dejlig kop kaffe, dig selv placeret i din yndlingsstol, eller sofa, ja så er du godt i 
gang, og kan sige klar parat, start.
Du vil nemlig få tilsendt 4 videoer, over 4 dage, med al den info du kunne tænke dig. Så 
snart du har tilmeldt dig og betalt, vil du få en velkomstvideo tilsendt.

Lige nu er prisen kun 1250 kr. Det vil den være hele året ud. 
Ja du hørte rigtigt, det er et rigtigt godt tilbud, som lige du kan få, om du er klar til at 
grave lidt dybere. Tilbudet er kun til dig, som har tilmeldt dig E-bogen og mit 
nyhedsbrev.
Udover dette fantastiske tilbud, kan du også få en Online Coach samtale med mig, helt 
frit og gratis, ( værdi, 600 kr.) Det er helt frivilligt og du vælger at tage en Coach samtale. 
Er du i tvivl om det er noget for dig, så læs mere om kurset her på min hjemmeside.

 www.clinicofnewhope.dk 

http://www.clinicofnewhope.dk/


Men skal jeg ridse alle fordelene op for dig endnu en gang?

Du vil hele året ud, få dette minikursus for en værdi af 1250 kr. Normal pris 2500kr.
sparer: 1250 kr.

Så vil du også få en Online Coaching samtale med mig, værdi af 600 kr, du sparer 600 kr

Så alt i alt kan du få 1850   kr i besparelser,    det er lidt vildt, synes jeg.+ Men endnu vildere 
synes jeg det er, at du nu er godt på vej til at træffe et rigtigt sundt og godt valg, Nemlig
vælge Dig selv til, og det fortjener Du om nogen.

Det er vigtigt for mig at sige, at du kan få  skriftlig sparring med mig igennem hele kurset 
via mail. Jeg vil forsøge at besvare dine spørgsmål, så godt som muligt. Når det nu er 
online, så er det ekstra vigtigt for mig at i føler jer trygge, og godt tilpas.

Jeg glæder mig så meget at få dig med på rejsen, og jeg vil være din rejseleder, som 
hjælper dig, og er med dig igennem hele rejsen, intil du når din destination. Så er du klar til
at hoppe med, til en destination som byder på rigtig meget godt for dig?

Jeg har også min facebookside,  ”clinicofnewhope” hvor jeg hver 
fredag deler ”fredagshåbet”, som nogle gange også omhandler 
selvværdet, samt anden spændende input.

Det var alt for nu, vi læses ved, og jeg er glad for du tog dig tid at læse 
min E-bog. Du må have det rigtig godt.

Mvh Bertha Johansen
Din Stress og Selvværds Coach.

bertha@clinicofnewhope.dk

Tlf. +45 20890900
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