
Hvordan ta trygge valg
GUIDE

Og særlig når det føles skummelt. Det finnes flere løsninger.

Det finnes flere gode løsninger. Slik finner du dem.



KAMPEN OM HJERNEN
SUPERHJERNEN
Såvidt vi vet er mennesker de eneste
dyrene som kan vurdere
konsekvensene av valgene våre. Vi er
de eneste som kan planlegge, vurdere
og ta bevisste valg. Det er en del av
hjernen som heter prefrontal korteks.
Det er denne som hjelper deg å ta gode
valg, og som for eksempel kan
mistenkes å ha svakere funksjon hos
de av oss med ADHD.

Det er denne delen av hjernen som
setter mål og driver deg til å få til noe
og gjøre noe annet enn å drikke vin
mens du spiser sjokolade og ser på
Netflix.

Rainbow Cash

I det meste av menneskehetens
historie, har denne delen av hjernen
holdt oss i live. Altså er det ikke noe
galt med deg når du reagerer fra
reptilhjernen. Hun er begrenset i
verktøykassen til å reagere med en av
de fire fryktresponsene fight, flight,
freeze og people please, så det er
begrenset hvor mye glede vi moderne
mennesker får ut av livet når vi lar
reptilhjernen regjere.

Det er denne delen av hjernen som kan
oppleves som en sabotør for alle dine
gode planer og intensjoner. Hun vil
nemlig bare ha mest mulig nytelse i
øyeblikket.

REPTILHJERNEN

Mary Danger

For meg hjelper det å gjøre disse to delene av hjernen om til karakterer, slik at jeg kan
kjenne igjen og forstå hva som skjer når det føles som at jeg saboterer meg selv.
Det gjør det lettere å observere meg selv utenfra, slik at jeg kan få tak i, vurdere og velge
tankene mine bevisst, heller enn å drukne i dem og fryse fast i angst og overveldelse.

Foto: Karina Lange



Rainbow Cash 
sitt beste tips til deg

 
Hva om det er mulig?
Ingenting er umulig

Og alt er umulig til noen får
det til for første gang.

Rainbow Cash

Liker å sette seg mål

Tåler alle følelsene,
også de ubehagelige.

Ansvarlig for planlegging.
Frustrert av at hverdagen er et
evig gruppearbeid med
Mary Danger, som ikke liker å
gjennomføre og helst vil
prokrastinere og gi opp.

Tar bevisste valg.

Er villig til å føle ubehag
med vilje for å få til det

hun egentlig vil.

SUPERHJERNEN

Favorittfølelser
Nysgjerrighet

Kjærlighet
Glede
Fokus

Trygghet
Dedikasjon

Verdifull
Interessant

Gøy
Inspirasjon
Motivasjon



Mary Danger Ansvarlig for gjennomføring i
øyeblikket. Bruker det meste av
livet på å sørge for at alle
Rainbow Cash sine planer
mislykkes.

Vil ha mest mulig nytelse for
minst mulig risiko og
innsats.

Viktigste jobb er å sørge for at
du ikke dør i dag. Så da er det
best å ikke prøve på noe nytt
eller tro at du er noe eller være
synlig eller risikere å bli mislikt
av flokken.

Synes livet leves best på sofaen
med mest mulig bedøvelse for
følelser. Favoritter inkluderer
sukker, vin, sosiale medier,
Netflix, snus, røyk, gambling.
Altså hun er ikke så nøye på det så
lenge det distraherer hjernen fra å
kjenne på følelser.

REPTILHJERNEN

Mary Danger 
sitt beste tips til deg

 
Du er tryggere med djevelen

du kjenner enn enhjørningen
du ikke kjenner. Så hold deg

til meg for å ikke dø i dag. 

Favorittfølelser
Frykt
Skam

Distraksjon
Falsk lykke

Angst
Dårlig samvittighet

Forvirring
Tvil

Overveldelse
Kontroll



Fra frykt
løser vi
ingenting

Fight: Som å kjefte, skrike, forsvare oss.
Flight: Som å stikke av, forlate rommet, slutte.
Freeze: Som å ikke orke å åpne regninger.
People please: La meg jobbe meg ihjel med å gjøre de andre
fornøyd. Or die trying.

Når du blir redd, er det reptilhjernen som styrer.
Hvis frykt eller traumerespons først er trigget,
er det 4 måter vi reagerer på.

1.
2.
3.
4.

Her er det tryggest å være
usynlig. Jeg er så overveldet at
jeg ikke aner hva jeg skal gjøre.

 
Bli stille i en krangel, være helt
stille mens noen skriker til deg,
la være å åpne post, la være å ta

tak i problemer.

Fight
Her er det tryggest å ta opp

kampen.
 

Gå i skyttergraver, forsvare seg,
skrike, kaste ting, være opptatt 

av å vinne og å ha rett.

People please

Her er det tryggest å komme seg
unna raskest mulig.

 
Forlate rommet, bryte en

relasjon, legge på røret, slutte i
en jobb.

Her er det tryggest å prøve å gjøre
den/de andre fornøyde. Det er sikkert
meg det er noe galt med, og hvis bare
jeg er flinkere og snillere, så går det

sikkert bra.
 

Dette er flinkisens evige runddans av
perfeksjonisme. Hvis bare jeg var flink
nok, snill nok, strukturert nok, jobbet

hardt nok, var disiplinert nok... Så
ville jo alle like meg og ha det bra.

FlightFreeze

@happy_penger

Hvis du er redd, så hjelper det ikke at noen kjefter på deg. Du mangler ikke etikk,
moral, selvdisiplin, struktur, planleggingsgen eller annen bullshit du sikkert har blitt
fortalt så mange ganger før. Så jo mer vi pusher og prøver å presser til å jobbe hardere,
eller "bare forholde seg til at sånn er det JO bare", så blir fryktresponsen forsterket.
Det vi trenger for å komme ut av frykten, er ikke kontroll, men trygghet.
Hva trenger du for å føle deg trygg?



1
SITUASJON: Hva er fakta? Beskriv så nøytralt som mulig.

2
TANKE: Hva tenker du om situasjonen?

Hva er setningen du har i hodet?

3
FØLELSE: Hva føler du i kroppen når du tenker det? Følelser kjennes som

vibrasjoner i kroppen, prøv å beskrive med ett ord.

4
HANDLING: Alt du gjør, kommer fra noe du føler.

Sjekk inn med følelsen. Hva gjør du når du føler det?

5
RESULTAT: Hvilket resultat får du når du gjør det?

MODELLEN: FORUTSETNINGENE VI
BASERER OSS PÅ I HAPPY PENGER

Alt kan beskrives som en av 5 ting: Situasjon, tanke, følelse, handling og resultat.
Disse 5 henger sammen og påvirker hverandre. Det du tenker, gir resultatet du har.
Men du kan også snu på det og velge hvilket resultat du vil ha, og så jobbe baklengs.
Hva kan jeg gjøre for å få til det? Hva kan jeg føle for å gjøre det? Og tenke for å føle det?

Kilde: Brooke Castillo, The Life Coach School



Løs
ethvert
problem

Finn 4 løsninger.
Hva synes du om hver av dem?
Hvilken vil du helst ha? Hvorfor?
Hvilket terningkast gir du hver løsning?

Det finnes alltid minst 4 løsninger på et problem.
1.
2.
3.
4.

Vi eier alt 50/50 og deler både
egenkapital og gjeld.

 
Vi regner ut hva egenkapital og
gjeld er nå og avtaler skriftlig at
vi eier 50/50 og hefter for gjeld

50/50.

Fortsette som før
Vi kan gjøre ingenting . Vi kan gå
ut i fra at vi holder sammen i alle

år og at vi ikke kommer til å trenge
å fordele formue og gjeld i et

brudd, og håpe at det går bra hvis
en av oss skulle falle fra.

En eier huset, en
eier noe annet

Vi kan gå til en advokat og få
hjelp til å sette opp regnestykke

på hvem som eier hva.
 

Så avtaler vi dette skriftlig i en
samboeravtale eller ektepakt.

En av oss kan ta fullt eierskap for
huset vi bor i, og hefter da for gjelden

alene. Vi betaler felles på
levekostnadene i huset, mens kun en

av oss betaler avdrag.
 

Den andre kan investere i noe annet,
feks utleieleilighet. Eventuelt være

gjeldfri og investere i globale
indeksfond, og kanskje senere

investere i noe annet.

Finne ut av regnestykketStadfeste 50/50

@happy_penger

La oss si at du ikke er fornøyd med hvordan dere deler på økonomien hjemme
og vil snakke med partneren din om det. Da er det lett å låse seg i at "dette
krangler vi alltid om", og å føle at det enten bare finnes en eller to dårlige
løsninger, eller at du rett og slett føler at det er helt låst, at du ikke ser noen
løsninger. Da kan du teste dette.



Jeg trodde at vi eide 50/50. Nå ser jeg at vi ikke gjør det. Da føler jeg meg usikker.
Jeg ønsker å få oversikt for å føle trygghet.

Jeg forstår at du vil bo i og eie dette huset,  og det er greit.
Jeg vil ikke ha så mye av pengene investert i huset.

Jeg ønsker å investere mer utenfor huset.
Jeg ønsker å få oversikt for å føle meg trygg.

Jeg er glad i deg, og nei.
Jeg er glad i deg uansett.

Livet er ikke svart/hvitt. Det leves i alle regnbuens farger
 

Se for deg at tankene er som en påfugl som strutter med fjærene. På den ene siden, er
det helt lilla. På den andre siden, er det rosa. I mellom er det gull. Tanken du har nå,

som føles vond, kan føles som den eneste sannheten. At du bare forteller meg hvordan
det egentlig er. Men en tanke er bare en tanke. Det finnes 10, 50, 100 tanker som er

mulige for hver eneste situasjon.
 

Målet er ikke å bare tenke positivt hele tiden. Målet er ikke å være lykkelig hele tiden.
Målet er å se at det er tanken du har nå som gir den vonde følelsen, og at noe annet er
mulig. Ved å se at det finnes en måte å være mer uberørt av hendelsen på, så kan det

begynne å løsne. Nøytral kan være bedre enn positiv.

Å snakke om penger
er skummelt.

@happy_penger

NEGATIV POSITIV

NØYTRAL

Det haster å endre dette.

Ta deg sammen!

Vær voksen og slutt å sutre
da!

Vi deler bare på alt, og
kommer alltid til å være
sammen, så her er alt
bra.

Alt er fantastisk!

Bare vær takknemlig
for alt!

Hvis hun vil snakke om penger nå, så er det
fordi hun skal gå fra meg i morgen.

Påfuglfjær som tankebro



Erstatt Med

Frykt

Frykt

Frykt

Frykt

Frykt

Nysgjerrighet

Trygghet

Kjærlighet

Dedikert

Glede

@happy_penger

Velg nye følelser
bevisst

Omstendigheter er nøytrale fakta.
Tanker skaper følelser.

Følelser skaper handling.
Handling gir resultater.

 
Hva kan du tenke for å føle nysgjerrighet?

Hva kan du tenke for å føle trygghet?
Hva kan du tenke for å føle kjærlighet?

Hva kan du tenke for å føle deg dedikert til å finne en løsning som funker for begge?
Hva kan du tenke for å føle glede?



Erstatt Med

Vi må snakke om dette

Jeg vil sikre meg hvis vi
går fra hverandre

Han vil ikke snakke om
penger

Vi må gjøre dette

Det er ikke vits å bruke tid
og energi på det

Jeg ønsker oversikt for å
føle meg trygg

Jeg vil ha en ryddig og
oversiktlig

familieøkonomi

Hva trenger du for å føle
deg trygg

Jeg har tenkt på 4 løsninger.
Jeg vil gjerne høre hva som

er viktig for deg.
Jeg hører at dette er

vanskelig for deg. Vi kan
finne ut av det sammen.

Hva er viktig for deg?

@happy_penger

Velg nye tanker bevisst



Jeg kan markedsføre bedriften
mer slik at jeg får tatt ut maks
kapasitet uten å bygge ut noe

nytt.
 

Sosiale medier.
Medier.

Lage onlinekurs 
Spille inn kurs som videoer.

Selge det til eksisterende kunder.
Leie inn team til å sette opp

Facebook-annonser og salgssider
for passiv inntekt.

Starte Facebook-
gruppe

Jeg kan jobbe litt med de
kundene som alltid har gått til
meg og som ønsker å fortsette

med det. Det er lettjente penger.

Jeg kan starte en Facebook-gruppe. Der kan jeg dele tips og svare på
spørsmål. På sikt kan det være at jeg har lyst til å dele videoer også.

 
Dette er en måte å gi kundene jeg har nå et bedre tilbud ved at de får

oppfølging mellom timer og når det er stengt for å møtes fysisk.
 

På sikt kan jeg selge nettkurs, ebøker, medlemsportal og 1:1-coaching med
meg, slik at kundene kan få hjelp mellom timer og når vi ikke kan møtes.

Jobbe mer med
eksisterende kunder

Fylle opp kunder 1:1

@happy_penger

Eksempel bedrift:
Hvordan tjene mer penger?

Løs
ethvert
problem

Finn 4 løsninger.
Hva synes du om hver av dem?
Hvilken vil du helst ha? Hvorfor?
Hvilket terningkast gir du hver løsning?

Det finnes alltid minst 4 løsninger på et problem.
1.
2.
3.
4.

Hvordan blir det med bedrift? Hva er annerledes da? Ja første spørsmål er
om noe egentlig er annerledes. Jeg vil si nei, for det er ikke
omstendighetene som skaper gode valg, men hva vi tenker om dem.



Jeg er redd for å feile, og det er greit.
Jeg gjør det beste jeg kan, og det er greit.
Å feile er ubehagelig, og jeg kan tåle det.

Smerte er uunngåelig. Lidelse er unødvendig.
Jeg kan gjøre vanskelige ting.

Jeg kan velge ubehag med vilje.
Der er ikke bedre enn her.

Jeg er god nok.
Det er godt nok.

Det er nok.
Aksept betyr ikke at jeg liker det. Jeg bare sliter meg ikke ut med å kjempe mot realitetene.

Det er ikke mulig for meg.

@happy_penger

NEGATIV
POSITIV

NØYTRAL

Det haster å endre dette.

Det er ikke nok!

Jeg er ikke god nok til dette!

Jeg kommer til å tjene
100.000 kr første dagen!

Alle trenger dette, så det
blir garantert suksess!

Denne nye løsningen
løser alle mine
problemer!

Det er ingen hindringer i
veien for målet mitt!

Det kommer til å gå til helvete, du kommer til å
være helt mislykket, og det blir så flaut og
forferdelig at du kommer til å dø i skogen alene.

Påfuglfjær som tankebro

Gjør samme øvelse med tankene for bedrift som for familieøkonomi. Se for deg at tankene er
som en påfugl som strutter med fjærene. På den ene siden, er det helt lilla. På den andre
siden, er det rosa. I mellom er det gull. Tanken du har nå, som føles vond, kan føles som den
eneste sannheten. At du bare forteller meg hvordan det egentlig er. Men en tanke er bare en
tanke. Det finnes 10, 50, 100 tanker som er mulige for hver eneste situasjon.

Målet er ikke å bare tenke positivt hele tiden. Målet er ikke å være lykkelig hele tiden. Målet er
å se at det er tanken du har nå som gir den vonde følelsen, og at noe annet er mulig. Ved å se at
det finnes en måte å være mer uberørt av hendelsen på, så kan det begynne å løsne. Nøytral
kan være bedre enn positiv.



Erstatt Med

Frykt

Frykt

Frykt

Frykt

Frykt

Nysgjerrighet

Trygghet

Kjærlighet

Dedikert

Glede

@happy_penger

Velg nye følelser bevisst

Omstendigheter er nøytrale fakta.
Tanker skaper følelser.

Følelser skaper handling.
Handling gir resultater.

 
Hva kan du tenke for å føle nysgjerrighet?

Hva kan du tenke for å føle trygghet?
Hva kan du tenke for å føle kjærlighet?

Hva kan du tenke for å føle deg dedikert til å finne en løsning?
Hva kan du tenke for å føle glede?



Erstatt Med

Det er ikke mulig for meg

Jeg er ikke god nok.

Det haster med å endre dette!

Jeg tør ikke.

Jeg har ikke råd til dette.

Det er mulig at jeg kan finne ut
av det.

Alle mennesker er allerede 100%
verdifulle, og ingenting jeg gjør,

eller ikke gjør, kan endre det.

Jeg kan stole på at jeg  er på
riktig sted til riktig tid.

Hva trenger jeg for å føle meg
trygg nok til å gjøre det, selv om

det føles skummelt?

Det finnes rikelig med penger i
verden. Hvordan kan jeg finne

pengene til å betale for det som
har verdi for meg?

@happy_penger

Velg nye tanker bevisst



Start med resultatet du vil ha
 

Så jobber du baklengs i modellen.
 

Hva er alt du kan gjøre for å få til resultatet?
 

Hvilke følelser vil få deg til å gjøre det?
 

Hvilke tanker vil skape den følelsen?

Pro tip

Emotional state
 

Tankene, følelsene, intensjonen som driver
handlingene er viktigere enn handlingene.



When you practice
an emotional state,

it becomes a neurological trait.

M e l i s s a  T i e r s
H y p n o t e r a p e u t



lyst

effekt

skrive blogg

lav

middels

høy

lav middels høy

dele tips på Instagram

starte Youtube-kanal

lage fysiske produkter

gjest på event

lage onlinekurs

holde foredrag

starte podkast

selge onlinekurs

Hvordan prioritere en litt for lang to-do-liste?
Hva har du lyst til?

Hvor effektivt tar dette deg mot resultatet du vil ha?

Gjør ting du har skikkelig lyst til og som vil ta deg mest effektivt mot målet,
altså resultatet du vil ha.

Dropp ting som du ikke har lyst til.

Gå for gullet i øverst til høyre. Pass på å ikke slite deg ut på å jobbe hardt og
mange timer med dritten i midten.



 Hvordan skape en god og
bærekraftig  hverdag der  det

føles  tydelig  og trygt  å  velge
og velge  bort?

Finn dine  verdier  og lev  etter
dem. Send t iden din dit
verdiene  dine  er .  Send

pengene dine  dit  verdiene
dine er .  Send fokus,

dedikasjon,  og følelsesmessig
energi  dit  verdiene  dine  er .

S i w  S l e v i g e n
@ h a p p y _ p e n g e r



Å sørge for en levedyktig balanse mellom
miljø, økonomi, sosiale forhold og
menneskers behov er den største
utfordringen for vår generasjon. Det
handler ikke bare om miljø, men om å
bruke økonomi for balanse og bærekraft.
Min forbrukermakt betyr noe. Hvert
eneste valg jeg tar betyr noe.

BÆREKRAFT

Det som har størst verdi er minnene
vi skaper sammen gjennom
opplevelsene vi har sammen. Jeg
prioriterer å bruke penger på
opplevelser, og vi ønsker oss
opplevelser i gave til jul og bursdag.

OPPLEVELSER

økonomiske verdier

Jeg vil kun ha ting som gir meg
glede. Jeg vil heller ha færre og
bedre ting. Jeg vil heller reise
sjeldnere og bedre. Jeg vil ikke
rydde ting som ikke gir meg
glede. Jeg vil ikke ha flere ting
enn at hver ting kan ha sin faste
plass i hjemmet.

MINIMALISME

Det økonomi egentlig handler om, er å få
mest mulig nytte for pengene. Enkelt
forklart betyr det mest mulig glede. Vi
verdsetter ikke ting likt, og det er helt
greit. Det som gir meg maks glede gir ikke
nødvendigvis deg maks glede. Jeg velger
det som har størst verdi for meg, ikke
bare i øyeblikket, men på lang sikt.

MAKS GLEDE

Jeg føler meg rik når jeg tar meg råd til å
dele med andre. Jeg kan få større verdi av
å gi en kaffe til noen andre enn av å
drikke den selv. Jeg får mer glede av
pengene mine når jeg deler dem med
andre. Jeg får stor glede av å tro godt om
folk og å la tvilen komme medmennesker
til gode.

RAUSHET

Spar først, kjøp senere. Kredittkort og
forbrukslån er unødvendig. Jeg har ikke
kredittkort og jeg kjøper ikke ting på
avbetaling. Lån er til bolig og bil, hvis du
har råd til det. Lån er ikke til forbruk.
Det er mye jeg ikke vil gjøre for penger,
og fordeler ved kredittkort eller litt
høyere rente på sparepenger i
forbrukslånsbank er noe av det.

INGEN KREDITT

MINE
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Nei Nei

Nei

Nei

Nei

Hell
No!

Hell Yeah!

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

SKAL JEG PRIORITERE DETTE?

Verdi-Guiden
Gir det meg glede? Er det bærekraftig?

Er det minimalistisk?

Er det en opplevelse jeg
setter pris på?

Kan få det til

uten kreditt?

@happy_penger



HVORDAN
KAN JEG
HJELPE

DEG?

Spar 100K

Hjelp til privatøkonomi til en pris alle
har råd til. Økonomisk trygghet og
frihet er mulig for alle i Norge.
Spar 100.000 kr på 1 år viser hvordan.

Som journalist og debattleder har jeg
over 15 års erfaring som konferansier
og moderator i panelsamtaler.

Business
Boost

Foredrag

Moderator

Coaching

Skap en stressfri pengemaskin
Gründerprogram som tar deg gjennom
det første året i egen bedrift.
Digges også av drevne gründere.

Jeg trives aller best på scenen. Tilbyr
foredrag om personlig økonomi, barn
og penger, gründer, kommunikasjon,
relasjoner, ADHD. Les mer på nettside.

Jeg tar inn noen få personer til
1:1-coaching. Der får du personlig
oppfølging til å endre vaner og nå mål,
helt uten press og stress.

Siw Slevigen, @happy_penger
Siviløkonom, økonomijournalist og coach
Lang erfaring med forretningsutvikling og
kommunikasjon for offentlige og private aktører.


