
Manuskript: Bliv slank

I dag står du ved en skillevej i dit liv. Du er kommet til et punkt, hvor du skal tage en 
beslutning. Skal du fortsætte med at spise eller skal du vælge at blive slankere. Tænk på alle de 
problemer og bekymringer, som (problemet feks.mad,sukker)…bringer ind i dit liv. 
Tænk på, …........ har kostet dig mange af dine penge, energi, helbred, og følelsen af, at du selv har 
kontrol over dit liv. Her ved skillevejen er vejen til venstre en langsom nedadgående vej. Det er 
nemt at tage vejen nedad. Du kan faktisk bare gøre som du plejer. Det er afhængighedens vej. Hvis 
du fortsætter med at gøre det, du har gjort så længe, vil du fortsætte ned ad ”vejen overvægt”
Vejen til højre går opad. Det vil kræve en indsats at tage denne vej, vejen opad. Men det er vejen til 
frihed, sundhed og liv som slankere ja et sundere liv. Det er vejen til selv at være i kontrol og styre 
sit liv. Se nu på vejen til venstre igen. Den repræsentere, at du slæber alle de problemer, der er
forbundet med at indtage …....., med dig endnu længere ned ad vejen, endnu længere end du 
allerede har slæbt på dem. Tænk på, hvor dårligt …... er for dig. Mærk virkelig..nu. hvordan denne 
selvdestruerende opførsel er. Mærk din lyst til at blive fri for …... som du skader dig selv med. 
Tænk..du indtager de kalorier ind i din egen krop. Forestil dig at rejse et år ud af afhængighedens 
vej, vejen hvor du er ude af kontrol et år frem…se dig selv, et år fra nu,- et år mere, hvor du 
indtager kalorier i din krop. Mærk vægten af skuffelsen over dig selv. Den dårlige samvittighed 
over, at du ikke er stoppet endnu.  
Forestil dig nu at du igen er ved starten af skillevejen. - du har det bedre nu, fordi intet af dette er 
sket for dig endnu - og behøver ikke ske - Du har nu besluttet dig for ikke at lade dette ske. Du har 
besluttet at vælge den opadgående vej til højre og blive slankere. Du ved, at det kræver lidt større 
indsats, men nu ved du i dit hjerte og sind, at det er det værd. Du har nu besluttet til at begynde med
at passe på dig selv. Fri for alle de kalorier, faktisk har du allerede forladt den gamle vej, idet du er 
kommet her i dag. Du tager allerede de første skridt mod uafhængighed, frihed og succes på den 
rigtige vej som et slankere menneske fremover.  Du tænker nu på alle de gode og positive 
ændringer- Frihed for alle de problemer - den vidunderlige følelse af selv at være i kontrol, 
uafhængig, stærk og selvsikker. Du er nu på den rigtige vej - vejen til højre - Du har mere kontrol. 
Du føler dig mere selvsikker, bevidst om dig selv og dine valg, klogere - Du er fri for alle 
bekymringerne, omkostningerne og ulemperne, som kalorierne gav dig. 

Jeg vi bede dig rejse ud ad frihedsvejen af som et slankere menneske. Ud til der, hvor du har valgt 
denne sunde ændring et år frem - efter et år med selvkontrol - Du har det godt - rigtig godt - Du er 
en succes og du har aldrig haft det bedre, og du kommer til at få det bedre endnu – du har slanket 
dig uge for uge, måned for måned. Du har måske allerede inspireret andre til at gå den samme 
succesfulde vej. - Mærk din stolthed nu - Din stolthed og sundhed hele vejen igennem din krop – se 
dig selv hvor meget pænere du er blevet og sundere for hver indånding – et stærkere selvværd - Du 
har besluttet dig til, at dette liv som slank er det rigtige liv for dig. Du har fundet andre måder at 
slappe af på eller tage en pause på. 
Gode sunde måder at tage pauser på - når du har lyst - med selvkontrol og energi. Mærk hvor dejligt
det føles nu - virkelig giv dig selv lov til at mærke hvor godt du har det. Du føler dig stærk - Det er 
sådan, det føles at være i positiv kontrol og afhængig af at være et slank menneske - Alting i dit liv 
er bedre, fordi du har lavet denne permanente ændring. 
Nyd følelsen at vide, at du har lavet denne permanente ændring, og den viden, at du aldrig vil gå 
tilbage til den gamle adfærd. Du har nu ressourcerne og selvsikkerheden til, at du er klar - virkelig 
klar til at lave denne ændring. Du er nu klar til at modtage stærke hypnotiske suggestioner, der vil 
hjælpe dig til at forblive på denne opadgående side af skillevejen. Vejen som et slankere menneske. 
Dit ubevidste accepterer NU du er kan blive slank. Du er NU slank for altid fordi du har valgt det. 
Mærk hvor dejligt du har det og læg mærke til at du har forbedret dit liv på alle måder. Nu er du på 
den slanke vej og vil forblive slank resten af dit liv.
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