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Tre gode råd - også til tidens 
skønne konfirmander. 
Vær oprigtigt interesseret i 
andre mennesker og lyt til 
dem - i løbet af to måneder 
får man flere venner end på 
to år. 

Da jeg selv startede i 8. 
klasse, flyttede min familie til 
en anden del af byen. Derfor 
var jeg nødt til at flytte til en 
nybygget skole. Jeg følte mig 
utilpas i min nye klasse, fordi 
jeg havde svært ved at finde 
nye venner.. Derfor mistede 
jeg lysten til at gå i skole. År-
sagen til, at mine klassekam-
merater ikke var interesseret 
i at snakke med mig, lå hos 
mig selv – troede jeg. Der-
udover følte jeg mig klodset, 
grim og kedelig. Tilfældigvis 
fandt jeg en bog om kommu-
nikation, som jeg uden over-
drivelse kan sige har ændret 
mit liv. Det gik op for mig, at 
min fejl var, at jeg prøvede 
at fange de andres interesse 
i min person i stedet for selv 
at prøve at lære dem bedre at 
kende og lytte til dem. Da det 
gik op for mig, fik jeg mange 
venner og blev mere sikker 
på mig selv.

Råd nr. 1:  Vær oprigtig 
interesseret i andre men-
nesker.
Mennesker er ikke interesse-
ret i dig eller mig. De er altid 
først og fremmest interesse-
ret i sig selv - formiddag, ef-
termiddag og aften.

Et telefonselskab har un-
dersøgt 500 telefonsamtaler 
for at finde ud af, hvilket ord 
der bliver brugt oftest. Resul-
tatet var stedordet “jeg”, som 
blev brugt 3990 gange!

Nogle gange har du sik-

kert følelsen af usikkerhed 
i kroppen, når du snakker 
med andre mennesker. Her 
kan jeg berolige dig. Det sker 
for de fleste mennesker, uan-
set hvilken position de har. 
Nogle er bare bedre til at 
skjule det end andre. Men 
lige så snart du finder et rig-
tigt spørgsmål, bliver denne 
følelse væk. Det hjælper me-
get, at finde noget, du kan li-
de ved personen som du vil 
snakke med. Sympati kan 
man føle. Medfølelse med 
en anden person kan hjælpe 
dig med, at åbne hans hjerte 
for dig.

Stil uddybende spørgs-
mål, når der er plads til dem 
: “Hvad, hvordan, hvor”?

Samt opklarende spørgs-
mål, som “Mener du….?” 
Undgå at spørge “Hvorfor?” 
Det medfører en risiko for 
at du virker fordømmende 
overfor personen, som du 
snakker med.

Stil nogle spørgsmål, som 
andre mennesker med glæde 
vil svare på, og tilskynd dem 
til at fortælle om sig selv, de-
res familie, arbejde osv. 

Hvis du absolut ingen idé 
har om, hvem den anden 
person er, eller hvad han el-
ler hun kan være interesse-
ret i – så prøv at starte sam-
tale ved at rose din samtale 
partner, hans/hendes hår, 
jakkesæt, håndtaske, opfør-
sel, den gode smage af udval-
get af drikkevarer. Sig noget 
om dig selv (for eksempel om 
dine interesser i noget.) og få 
på den måde personen i tale. 

Råd nr. 2: Lyt til andre.
Den vigtigste ting er at vise 
din samtalepartner, at du er 

en god lytter. Så foreslår han/
hun selv et emne, der er inte-
ressant for ham. 

Evnen til at lytte er en af de 
vigtigste i kommunikation. 
På den måde viser du en re-
spekt for et menneske, samt 
opretter en dyb kontakt. Kun 
25 procent af mennesker gør 
det. 

Når der bliver lyttet til en, 
føler man sig accepteret. Det 
er et af de vigtigste behov, 
man har. Derfor det er vigtigt 
at lytte uden fordømmelse 
og uden afbrydelse. Effekten 
bliver stærkere, hvis du bøjer 
hovedet til en side og nikker 
en gang imellem, mens du 
lytter.

Lytter du eller lytter du ik-
ke?

Lige så snart du begynder 
at analysere persons tale og 
at tænke på noget andet me-
dens personen taler til dig, 
lytter du ikke til ham/hen-
de, da du ikke er nærværende 
her og nu. Det vil sige, at du 
ikke er til stede i dine tanker. 

Det er interessant at vide, 
at masse af oplysningerne 
hører man ikke, fordi man 
tror, at man kender til det i 
forvejen. At man ofte tror, at 
man ved, hvad personen vil 
sige til en. Og at man ofte kun 
hører, hvad man vil høre.

Råd nr. 3:  Udstrål positivi-
tet og optimistisme.
Dale Carnegie var til en fest, 
hvor der var mange menne-
sker. Blandt de andre gæster, 
var en smuk kvinde med ele-
gant dyrt tøj og masser af dia-
manter. Hun var køn, men 
ingen ville danse med hen-
de, fordi hun hele tiden så al-
vorlig og bekymret ud. Hun 

brugte sikkert megen tid på 
at sminke sig, sætte sit hår 
og vælge sin garderobe, men 
hun havde glemt det vigtig-
ste: sit SMIL.

Dit smil betyder “jeg kan li-
de dig, du gør mig glad.”

Når man smiler til verden, 
plejer man at få et smil til-
bage.

Hvis man ikke har lyst til 
at smile, kan man forsøge at 
tænke på sin yndlingssang, 
på en sjov episode eller på 
en vittighed. 

Du kan prøve at smile nu. 
Det er nemt!

Vær ikke grådig - smil ko-
ster ingenting og er meget 
værdifulde for de andre.

Tag ikke livet for alvorligt. 
Alt går over. Når det kommer 
en afslutning på noget, er det 
altid en begyndelse på noget 
anden.

Et fantastisk råd  
fra Richard Gere.
Inden du begynder en sam-
tale med en person, prøv at 
finde gode ting ved ham eller 
hende og begynde at beun-
dre dem i dine tanker. Virk-
ningen af denne metode kal-
des "hvid magi” og en kendt 
skuespiller Richard Gere har 
indrømmet fornyligt, at han 
har brugt den i årevis.

“Prøv at se positive ting i 
personen og ønsk ham lyk-
ke, før du starter på at tale 
med denne person” siger Ri-
chard Gere.

Du kan opnå den samme 
effekt, hvis du gør det sam-
me mens du ser på personen.

Se ind i øjnene på din sam-
talepartner, og tænk for ek-
sempel:

- Jeg beundrer dit (talent, 

skønhed, professionalisme 
...osv.)

Du vil se, at personens hu-
mør øjeblikkeligt bliver bed-
re!

Hvis det er svært for dig at 
finde noget godt ved perso-
nen, så ros hans eller hendes 
personlige egenskaber, ud-
seende, punktlighed - kort 
sagt find og fokuser på en-
hver kvalitet, som kan bru-
ges til personens fordel. Ros 
kun hvad du ser og gør det 
oprigtigt.

Og alle vigtigst!
Find din passion og gå efter 
den! 
Ethvert menneske har en 
gave i sig – et evne til noget 
bestemt, som man kan gø-
re bedre end mange andre, 
og med maximum fornøjel-
se. Noget som man kan gøre 
for andre. For eksem-
pel: Nogle er gode til 
at snakke med an-
dre, nogle er go-
de til at organi-
sere og nogle er 
gode til at gøre 
noget med hæn-
derne. Heldigvis 
er alle menne-
sker forskellige, 
og der er plads 
til alle. Det 
bedste du 
kan gør 
for dig 
selv 
er at 
vælge 
din 

fremtigige beskæftielse efter 
din passion. Når du tror på 
dig selv og med tålmodighed 
og flittighed går den samme 
retning, kommer du sikkert 

til succes.
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Otterup Museum
åbner med fest

Kristi Himmelfarstdag den 30. maj kl. 14-17

Kom og få en dejlig eftermiddag
med underholdning.

Folkedanserne giver opvisning,
Otterup Veteranbil Klub viser

deres fine biler frem.
Otterup Lokalhistorisk forening viser

gamle billeder i mapper.
Otterup Museum giver kaffe og kage,

samt gratis entre.

Velkommen til alle fra
Otterurup Museumsforening

Danmarks mindste,
Nordfyns smukkeste Museum MARTIN KNUDSEN & MICKEY PLESS

Kr.299,-
SHOW,
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OG DANS

NYT: STOLE I TELTE
T


