
________________________________________________________________________ 
Forlaget FlowLab v. Lisbeth Ejlertsen  •  28 11 59 94  •  le@flowlab.dk  •  flowlab.dk 

Bog til undervisning: for teenagere og voksne 
til f.eks: højskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, seminarier mv. 

 
 
 

I flow bliver 1 + 1 mere end 2 … 
Der er lethed og glæde – du føler dig forbundet, livet giver mening 

 

Hvad længes dit hjerte efter? 

 

Flow – Følg glæden og energien 
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Bogen i undervisningen, emner 
 
Bogen, der er skrevet til alle, er også velegnet til undervisningsformål. Stilen er let 
tilgængelig – hvert emne præsenteres med en kort beskrivelse, der giver oveblik og er let at 
læse. En veludbygget indholdsfortegnelse giver mulighed for kun at vælge de afsnit, der er 
aktuelle i undervisningen. Gennem bogen møder du emner som f.eks. disse: 

 
• Hvad er flow? 

Flow og videnskab 
Flow i dit liv  
Flow i universet 
 

• Samspillet – menneskets ydre- og indre verden 
Grundlæggende kapaciteter  
Generelle adfærdselementer 
 

• Samspillet set i relation til indiansk filosofi 
Kapaciteter i relation til det indianske medicinhjul 
 

• Eget fokus – eget valg - dit ansvar 
Evnen til at vælge fokus 
Viljens kraft og muligheder 
Kontakt til din egentlige væren – via meditation 
 

• Kommunikation – med dit indre og verden 
Dit autentiske selv 
Gamle indlæringer 
Mønster og filtre 
Forståelse af kommunikationens vilkår 
 

• Kapaciteterne som redskab for flow 
Indre visdom fra vores: følelser, krop, tanker, ånd 
Dig som menneske 
 

• Vejen til udvikling & flow 
De fire flow-parametre: 
Omsorg, Bevidsthedsudvikling, Dit unikke potentiale, At flyde med flow 

 
• Flow i arbejdslivet 

Perspektivering: et erhvervsliv i flow 
Balancen mellem arbejde og privatliv 
Nyt paradigme: herunder f.eks. ”Teori U” 
Innovationens råderum i Danmark 
Eksempler på flow-virksomheder 

 
• Flow-kur på 7-28 dag: Prøv og oplev dens virkning … 

Forberedelse 
Daglig praksis under kuren 
Afslutning: Opsummering – brug bevidstheden videre  
 

• Tillid til livets flow 
Når noget i os ved, hvad vi ikke er bevidste om  
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Anmeldelse: lektørudtalelse 
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Bagsideteksten  &  Forfatteren 

 
Du ved allerede, hvad flow er 

 
 

Du ved allerede, hvad flow er. Flow opstår, når du følger dit hjerte og træffer 
valg, der gør dig glad. Når du går med energien i stedet for at arbejde imod 
den. Så opleves det, som om verden smiler til dig, og naturen giver dig 
medvind. De fleste af os holder mange bolde i spil, f.eks. parforhold, børn, 
arbejdsliv, venskaber og fritidsinteresser. Kastes én bold skævt, kan det føles, 
som om alle boldene falder på gulvet, og vi befinder os langt fra vores 
drømme og ønsker til livet. Men inderst inde ved vi alle sammen, hvilke af 
vores handlinger, der er i overensstemmelse med vores drømme og vores 
egen indre stemme. Når vi følger det, der bevæger os indeni, åbner vi os for 
flow og for dets hjælp til at udfolde hele vores potentiale. 
 
Lisbeth Ejlertsen viser dig, hvordan du kan opnå mere flow i dit privatliv og i 
dit arbejdsliv. Bogen stiller en masse gode spørgsmål, der vil få dig til at 
tænke over, om du følger dit eget flow og lever det liv, der er allerbedst for 
dig. 

 

 

Forfatteren 
 
 

Lisbeth Ejlertsen (f. 1961) har uddannelser og erfaringer inden for både det 
’hårde’ og det ’bløde’ og meget derimellem: ingeniør, billedkunstner, 
psykoterapeut i indiansk metode og kursusudvikler. Hun er indehaver af 
kursus- og konsulentvirksomheden Flow Institute. 
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