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Forfatterne

Carsten Sennov, f.1962, er managing partner i SennovPartners. Her ar-
bejder han periodisk som sparringspartner & rådgiver for ledere i min-
dre og større virksomheder.
Som direktør og medejer af forlaget Good Adventures Publishing er 
Carsten Sennov ansvarlig for udgivelse og salg af forlagets bøger i 
ind- og udland. Derudover er han ansvarlig for den forretningsmæs- 
sige del af SennovPartners’ og four element profile’s internationale
franchise-baserede kursusaktivitet.
Carsten Sennov har været viceadm. direktør hos Capgemini Danmark, 
hvor han var beskæftiget i perioden 1999-2003. I perioden 1991-1998 
arbejdede han for Gartner; de sidste fire år med udgangspunkt i Syd- 
ney, Australien, hvor han senest var Operations Director for Gartner 
Measurement AsiaPacific. Han startede sin karriere som salgskonsu- 
lent hos IBM i 1987.

Anni Sennov, f. 1962; er clairvoyant rådgiver, international foredrags-
holder samt forfatter til 20 bøger om energi & bevidsthed samt parfor-
hold & Ny Tids børn, hvoraf flere bøger er oversat til en række andre 
sprog. Hun er ophavskvinden til den stærkt bevidsthedsudvidende 
transforma tionsmetode AuraTransformation® samt Auraformidler- 
kurserne™, der siden 1996 har bredt sig til en række lande fortrinsvis 
i europa. Derudover har hun i samarbejde med sin mand Carsten 
Sennov udviklet persontypemodellen four element profile®.
Anni Sennov startede oprindelig sin karriere inden for finansverdenen 
og har siden 1993 haft egen rådgivningpraksis.
Hendes arbejde og bøger er omtalt i talrige ugeblade, magasiner og 
aviser samt på radio og tv i en lang række lande.
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Bliv bevidst leder i dit eget liv

Som moderne menneske ved du, at der løbende stilles nye og stigende 
krav til din rolle som partner, forælder, ven, kollega, ansat, samarbejds-
partner og eventuel leder etc.
Samfundet bevæger sig nemlig hele tiden i retning af at blive grad- 
vist mere baseret på innovation, teknologi og samarbejde på tværs af 
lande- og faggrænser, hvorfor vi mennesker forventes konstant at 
kunne følge med i denne omsiggribende udvikling for at være i stand 
til at udvikle os i vores job samt opretholde vores personlige status i 
forhold til omgivelserne.
Det kan således være svært at finde balancen i et i forvejen fortravlet 
liv, når der hele tiden kommer ny viden, forandringer og nye menne- 
sker til, som vi kan være tvunget til at forholde os til samt eventuelt 
integrere i vores liv og hverdag, måske endda mod vores vilje.
For at kunne håndtere alle disse nye input på en balanceret måde er 
det vigtigt at kunne forstå, hvad der foregår både i os selv samt i 
vores omgivelser. At kunne se ind bag både sine egne og andres 
bevidste og ubevidste handlinger og agendaer kan nemlig hjælpe til 
at afdramatisere mange små hverdagskonflikter og forhindre dem i 
at vokse sig store pga. manglende forståelse mellem mennesker. For 
hvis du kan se på dig selv og andre med ærlige øjne, og du samtidig 
har et klart billede af, hvor du gerne vil hen med dit liv, så er det 
meget lettere for dig at finde vejen til målet. Det gælder nemlig i al 
sin enkelhed om at blive bevidst leder i dit eget liv, så omgivelserne 
ikke får mulighed for hverken bevidst eller ubevidst at køre dig rundt 
i manegen, hvilket denne bog kan hjælpe dig med at få styr på.
 For at sikre at du relativt let kan gå i gang med bogen, er den skrevet 
på en sådan måde, at du forholdsvis hurtigt kan læse ét hovedkapitel 
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ad gangen for umiddelbart herefter at gå i gang med de tilhørende 
øvelser.
Vi har flere steder i bogen valgt at lade karikerede tegneseriefigurer 
understøtte vores budskaber, så der ikke burde herske tvivl om, hvad 
vi forsøger at illustrere.
Som noget helt basalt introducerer bogen dig til grundprincipperne 
ifm. dét at arbejde med energisortering, herunder at trække din per- 
sonlige energi hjem til dig selv samt sende andre menneskers energi 
retur til dem. Derved bliver du ekstra bevidst om betydningen af 
energi samt dét at passe på din egen personlige energi, hvorved 
omfanget af din personlige energi øges.

De 4 elementer
Som et meget vigtigt værktøj i dét at blive bevidst leder i dit eget liv 
har vi udviklet kursuskonceptet og persontypemodellen four element
profile®.
four element profile® er baseret på de fire elementer Ild, Vand, Jord og 
Luft, som er repræsenteret hos alle mennesker i forskellige balance- og 
styrkeforhold, og de fire elementer udtrykker sig på forskellige måder i 
vores ansigt, krop, adfærd, tale, bevægelse og udstråling m.m. 
At kunne fastlægge og forstå din egen og andres elementprofiler kan 
være særdeles gavnligt i så at sige alle sammenhænge i livet, da det vil 
hjælpe dig til at forstå dig selv og andre bedre. Hvis du desuden er i 
stand til at kommunikere til andre menneskers elementkombinationer 
eller til deres elementstyrker, vil det medføre, at dine budskaber bliver 
modtaget optimalt til gavn for både dig selv og modparten både på 
jobbet og privat.  
Indsigt i de fire elementer kan f.eks. også bruges til at forstå, hvorfor din 
omgangskreds ser ud, som den gør, og hvilke jobprofiler du fungerer 
bedst i, så der er mange fordele ved at kende til four element profile® 
konceptet.



B L I V  B e V I D S T  L e D e R  I  D I T  e G e T  L I V  9

Kombinationen af de fire elementer udmønter sig i 15 overordnede 
personprofiler, og disse er alle beskrevet sidst i bogen for at give dig 
en grundlæggende forståelse for grundprofilerne.
Ønsker du selv at lære at aflæse de forskellige elementer og per- 
sonprofiler i folks ansigter og kroppe samt via deres bevægelse 
og adfærd etc., eller at få hjælp til at indtage dine egne elementer 
samt meget mere, kan vi anbefale dig at deltage på vores spæn- 
dende og lærerige kurser, workshops og foredrag, som du kan læse 
om på www.fourelementprofile.dk / no / se / eu.

Bevidsthed
Med begreberne ’bevidsthed’ og ’øget bevidsthed’ menes dét, at du 
får større indsigt og viden om både synlige og usynlige sammen- 
hænge i dit liv. Du kan således se ind bagved alting og forstå hvor- 
for bestemte ting sker i dit og andres liv, og nogle gange kan du 
endda se, hvornår tingene vil ske.
 Ved aktivt at bruge din bevidsthed er det muligt at opbygge din evne 
til at lære at tolke på årsager og sammenhænge i forbindelse med så 
at sige alle forhold i livet.
 Formålet med at kunne tolke på årsager og sammenhænge i dit eget 
liv er ganske enkelt at få dig til at nå frem til en forholdsvis hurtig er- 
kendelse af, hvad du kan lære af de ting og oplevelser, du kommer ud  
for i hverdagen samt i livet generelt. Derved kan du undgå at gen- 
tage eventuelle dårlige oplevelser og skabe en mere konstant opad- 
gående strøm i dit liv.
 To andre fordele ved øget bevidsthed er, at jo mere bevidst du bliver, 
jo mere ærlig bliver du overfor dig selv. Det betyder, at det ikke længere 
er muligt at bilde dig selv noget ind omkring bestemte omstændig- 
heder og forhold i dit liv, som ikke har hold i virkeligheden, hvis du har 
gjort dette tidligere.
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 Du vil desuden opleve, at du begynder at handle hurtigere på tingene, 
end du har gjort tidligere, da du er mere afklaret omkring dig selv og 
dit personlige ståsted i de respektive situationer.

Selv-ærlighed

Bevidsthed  

Tid fra tanke til handling

Bevidsthed

© Copyright four element profile® /SennovPartners  © Copyright four element profile® / SennovPartners

Inden du går videre, vil vi opfordre dig til at tænke lidt over, hvor du 
befinder dig i de to efterfølgende illustrationer.
Når du har læst bogen og lavet en del af øvelserne, vil vi foreslå dig at 
tage endnu et kig på illustrationerne for at se, hvor du nu befinder dig.
Forhåbentlig vil der være sket en ændring i positiv og mere bevidst 
retning.
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               Bevidsthed/Kompetence Modenhedskurve

Ubevidst
kompetent

(Jeg ved ikke, hvad jeg ved)

Bevidst
kompetent

(Jeg ved, hvad jeg ved)

Ubevidst
inkompetent

(Jeg ved ikke, hvad jeg ikke ved)

Bevidst
inkompetent

(Jeg ved, hvad jeg ikke ved)

 
Jeg er fuldstændig uinteresseret

Jeg er interesseret, 
jeg må vide mere

Jeg er meget 
interesseret, 
det udvider mit syn

© Copyright four element profile® /SennovPartners  © Copyright four element profile® /SennovPartners

Øvelser og notater
I forbindelse med udførelse af de forskellige øvelser anbefales du at 
anskaffe dig en notesbog, hvori du kan nedfælde dine egne oplevelser, 
erindringer, erkendelser, etc., således at du har mulighed for at samle 
dine notater ét sted.
 efterhånden som du får arbejdet dig igennem de forskellige øvelser, 
begynder de helt naturligt at blive en del af din daglige værktøjskasse.
 Når du når så langt, at du ikke længere behøver at have ekstra fokus 
på dine daglige oplevelser, erindringer og erkendelser, så vil vi fortsat 
anbefale dig løbende at benytte notesbogen for at kunne skabe over-
blik over dit liv og eventuelle relevante og/eller problematiske forhold 
og situationer i en travl hverdag.
 Senere vil du finde det særdeles interessent at kigge notesbogen 
igennem, da du derved vil kunne se din egen udvikling i et større 
perspektiv.

Nu er der så kun tilbage at ønske dig rigtig god læsning og god ar- 
bejdslyst, og skulle det undervejs i forbindelse med din læsning vise 
sig, at du føler modstand på et af kapitlerne eller bogens temaer, eller 
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at du ikke føler dig inspireret til at læse det nu, så vil vi anbefale dig 
at springe det over og læse det senere eller til sidst.
Rækkefølgen har ingen som helst betydning for din forståelse og dit  
udbytte af at læse bogen.

De bedste hilsner
Carsten & Anni Sennov


