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TRANSSKRIBERING AF 
DEMO COACHINGSESSION #1  

Coach: Sofia Manning 
Klient: Mie 
Sessionens mål: At sige til og fra, ja og nej 
 

 

 
Trin 1 - Målafklaring 
 
Coach: Hvad kunne du godt tænke dig at få ud af vores session i dag? 
 
Klient: Der sker meget i mit liv lige nu. Der er mange muligheder, mange mennesker 
og mange ting. Der har været en stor omvæltning i mit liv og jeg kunne godt tænke 
mig at blive bedre til at mærke efter og kunne sige til og fra.  
 
Coach: Og når du bliver bedre til at mærke efter og sige til og fra, hvad vil det så give 
dig? 
 
Klient: Det vil være en side af mig som jeg kan udvikle. Det vil gøre mig mere 
powerfuld. Dels vil det give mig en følelse af at kunne sige nej til nogle ting og ikke 
skulle spekulere over det, men at kunne føle en ro omkring det. Og så vil det også give 
mig det at kunne sige ja til noget og så have en lystfølelse omkring det.  
 
Coach: Så når du bliver en mere powerfuld kvinde, der kan sige til og fra og mærke ja 
og nej, hvad vil det så give dig.  
 
Klient: Det vil give mig en dejlig følelse af at være mig selv og udnytte hele mig selv.  
 
Coach: Så når du kan bruge hele dig selv og udnytte hele dig selv, hvad vil det så give 
dig? 
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Klient: Det vil give mig endnu mere inspiration og glæde. Inspiration til at være 
endnu mere mig selv. Så vil jeg være inspireret.  
 
Coach: Og når du har en følelse af inspiration, hvad giver det dig så? 
 
Klient: Så giver det mig glæde. Så bliver jeg glad.  
 
Coach: Så af de ting du nu har nævnt, hvad ønsker du så at vi fokuserer på i dag? Dit 
oprindelige mål med at lære at sige til og fra, ja og nej? Eller en følelse af glæde eller 
nogle af de andre du har nævnt? 
 
Klient: At sige ja og nej og være helt cool med at sige begge ting.  
 
Coach: Okay. Så hvordan vil du vide, at du nu er helt cool med begge ting? 
 
Klient: Det kan jeg når jeg har en ekstra bevidsthed. Det er som om jeg næsten kan 
slukke og tænde i mit sind. Jeg kan have bevidsthed og så kan jeg være ubevidst. Det 
er bedst, når jeg er bevidst. Jeg tror det kræver noget bevidsthed. Så jeg selv mærker 
efter, hvad jeg vil og det kræver noget bevidsthed fra min side, og så bare sige ja eller 
nej. Og det kan jeg godt i mange henseender, men at sige det lidt mere tydeligt end 
jeg gør nu. Måske gøre det til 100%. 
 
Coach: Så lad os lige tage en diagnosecheck, hvor er du henne på en skala fra 0-10? 
Hvordan står det til med at sige ja og nej i dit liv. 0 værende, at du overhovedet ikke er 
god til det og 10 værende, at du er superb lige på den måde du ønsker.  
 
Klient: Lige i øjeblikket tror jeg faktisk, at jeg er lidt dårligere til det end jeg tror. Jeg 
tror måske jeg er nede på en 5’er, fordi der sker så meget og der er sket så mange ting, 
så jeg giver ikke mig selv plads til lige at mærke efter. Og så skal jeg snakke mig selv 
ind i et eller andet og det bliver lidt halvhjertet.  
 
Coach: Hvad skal der til for at du bliver det tal du gerne vil være, hvad for et tal vil du 
gerne op på? 
 
Klient: 10 
 
Coach: Så hvad skal der til for at du bliver 10?  
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Klient: Der skal flere ting til. Måske, at jeg laver en vision for mit liv. Hvordan skal det 
egentlig være, hvor mange dage skal jeg bruge på mig selv, hvor mange dage skal jeg 
være sammen med venner, hvad for noget arbejde skal jeg lave og hvornår. Altså, få 
lidt mere struktur og system ind i mit liv, det er den første ting.  
Den næste ting er, at ”blive lidt mere hjemme hos mig selv”, så når jeg så står i 
situationen, at jeg så rent faktisk bliver lidt mere bevidst og mærker efter, hvad det er 
jeg vil. Og så den sidste ting er, at jeg melder det ud klart på den kærlige måde. For 
nogle år siden arbejdede jeg med at lære at sige nej, så det kan jeg godt, men jeg vil 
gerne gøre det på den kærlige måde, der passer til mig.  
 
Coach: Jeg opsummerer lige for dig, bare så jeg er sikker på, at vi er på vej det samme 
sted hen, så jeg kan hjælpe dig som din coach. Det første du nævnte var det med 
visionen for dit liv. Derudover kunne du også godt tænke dig at sige fra i forhold til 
dine venner og hvilket arbejde du skal udføre. Og så vil du også gerne skabe en 
struktur i dit liv, ”blive hjemme hos dig selv” og kunne melde ud. Er det rigtigt 
forstået? Så hvornår skal det her starte? 
 
Klient: Fra nu af.  
 
Coach: Kan du så ikke lige opsummere for mig her afslutningsvist, hvad dagens mål 
skal være. Hvad der er vigtigst for dig af det vi har talt om.  
 
Klient: Det der er det vigtigste for mig er måske at blive mere klar på at mærke efter, 
altså at få den der ekstra bevidsthed. Det kræver, at jeg først sætter mig ned og 
tænker over, hvordan mit liv skal være lige nu med det nye sted vi bor og den nye 
måde jeg er på i mit liv, men det er nok mere det der med at kunne mærke efter og så 
kunne respondere rimelig hurtigt, fordi jeg som personlighedstype tænker at alting 
kunne være rart og spændende eller ikke rart og ikke spændende, så jeg vil gerne 
blive hurtigere til at mærke efter og så tage en beslutning. 
 
Coach: Det som jeg forstår, der er vigtigst for dig, er 3 ting. At blive hurtigere til at 
mærke efter, hvad du skal respondere ja eller nej til i situationen, have en vision for 
dit liv og så være i stand til at kunne melde ud om det er ja eller nej på en kærlig 
måde.  
Det er 3 store ting, så jeg tænker på, om vi kunne fokusere på én af dem i dag, fordi 
der faktisk er nok til 3 coachingsessioner. Én af dem kunne være at respondere 
hurtigt og kunne mærke efter. En anden kunne handle om en vision for dit liv og en 
tredje kunne handle om at kunne melde ud på en kærlig måde.  
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Klient: Den vigtigste lige nu er at kunne mærke efter og respondere.  
 
Coach: Prøv at sige lidt mere om den og sig også, hvor du er nu på en skala – er det 
det 5 tal du beskrev før eller er det et andet tal.  
 
Klient: Ja, det er på 5 jeg er lige nu og det er fordi jeg er født optimist. Jeg synes alt 
lyder spændende lige når jeg bliver præsenteret for det og så er det jeg altid bliver 
mødt med, at jeg jo ikke har tid til alle de ting. Mit hoved og hjerte har altid lyst til 
mere end jeg har tid til i mit liv. Jeg ved godt indeni om jeg vil noget eller ej, men det 
kan være svært at finde derind, når jeg står i situationen. Nogle gange lykkes det og 
nogle gange ikke. Jeg ved ikke helt, hvornår det lykkes og jeg kunne godt tænke mig 
at undersøge det lidt. Altså blive skarp på, hvad er det jeg skal gøre, skal jeg lukke 
øjnene, skal jeg gå væk eller hvad skal jeg gøre for at kunne mærke det. Og der må jo 
også være situationer hvor jeg ikke skal sige ja eller nej i øjeblikket, men hvor jeg skal 
tænke over det. Men jeg vil gerne være bedre til at kunne mærke det og så melde 
klart ud.  
 
Coach: Har du på et tidspunkt mærket det her og hvornår mærkede du det sidst? Det 
kan være kort tid siden eller lang tid siden. Eller har du aldrig mærket den her følelse 
i dit liv før? 
 
Klient: Jeg kan tit godt mærke, men jeg er kommet ud af trit med at mærke rigtig ja 
og rigtig nej. Jeg tror mit sind er rimelig vægelsindet og det kan både være rigtig godt 
og rigtig skidt. I går var der fx en arbejdsopgave jeg virkelig havde lyst til, det kunne 
jeg godt mærke. Så mærker jeg bare et ja, og det føles helt rigtigt. Ikke, at det bliver 
nemt og at der ikke kommer alt muligt op, men jeg kan mærke, at jeg virkelig gerne 
vil det. Så det er måske den der følelse jeg gerne vil kunne mærke, at det her vil jeg 
virkelig gerne eller det her har jeg ikke lyst til. Det er ikke så tit jeg mærker det.  
 
Coach: Så hvad er det vi er ude efter her. Hvis vi skal beskrive målet for i dag. Altså 
hvordan vil du vide, at nu kan du mærke det? Det kan godt være du ikke ved det lige 
nu, det er også okay, så kan vi bruge sessionen på at undersøge det, men hvordan kan 
du vide, at nu kan jeg mærke et ja eller et nej? Har du en rollemodel eller, hvad tror du 
der skal til for, at du kan mærke ja og nej til 10? Hvad vil være anderledes? 
 
Klient: Jeg tror det er sådan en følelse indeni. En følelse af, at det stemmer helt 
overens med den jeg er. Og det vil jeg gerne. Og når jeg virkelig vil noget så vil jeg 
også gøre, hvad som helst for det og så kan jeg arbejde herfra og til uendelighed. Så 
det minder om en beslutning indeni. Men det er bare ikke rigtig en beslutning, det er 



	

Materialet er udelukkende til privat brug og må ikke kopieres eller videredistribueres. 
© Sofia Manning – Manning Inspire  

5 

mere en følelse. En følelse af en strøm indeni og det vil jeg gerne. Når jeg kan mærke 
det, så er det rigtigt og samtidig kan jeg også tydeligt mærke, når det er noget jeg kun 
halvt har lyst til. Så egentlig skal målet være, at træne det noget mere. Hvordan kan 
jeg komme derind, hvor jeg kan mærke efter. Hvad er det der skal til, for jeg tror, at 
nogle af de gamle værktøjer jeg har ikke rigtig passer til mig mere. Det er lidt 
forældet.  
 
Coach: Du sagde, at du skal træne noget mere, hvad er det du skal træne? 
 
Klient: Det handler i højere grad om at kunne tune ind og mærke efter i øjeblikket og 
så handler det også om at lære at navigere der, fordi nogle gange kan jeg mærke 80% 
ja, nogle gange 90% ja og nogle gange 100% ja, og så kan jeg jo lave en regel med mig 
selv alt efter hvis jeg kan mærke 80% ja eller derover, så kan jeg sige ja, og omvendt, 
hvis jeg mærker ja under 80%, så kan jeg sige nej. Jeg kunne i virkeligheden godt 
tænke mig et indre termometer, så jeg kan mærke efter indeni og så vurdere og 
derefter have fred med mig selv og vide, at jeg er sådan et menneske som aldrig rigtig 
kan vide det på forhånd.  
 
Coach: Så det vi kan arbejde på i dag er, at du får et indre termometer og en accept af, 
at du er som du er.  
 

 
Trin 2 - Forhindringer 
 
Coach: Så Mie, hvad forhindrer det her indre termometer og den her accept af, at du 
er den du er?  
 
Klient: At jeg er lidt lalleglad. Jeg er meget go-with-the-flow-agtig. Det er den ene 
forhindring. Den anden forhindring er andre mennesker. Hvis jeg kan mærke, at det 
er vigtigt for andre mennesker, så har jeg sådan en lyst til at gøre det for dem. Og hvis 
jeg er kommet til at sige ja til noget jeg egentlig ikke gider, så overholder jeg det 
alligevel, fordi jeg ikke bryder mig om at aflyse aftaler jeg har lavet og det kommer jeg 
også ud i nogle gange. Den tredje forhindring er, at jeg nogle gange ikke kender mine 
egne grænser. Jeg har aldrig rigtig haft nogle voksne omkring mig, da jeg var barn, 
som var tydelige omkring deres grænser, så jeg har det lidt svært med folk der sætter 
tydelige grænser. Altså at kunne sige ja og nej gør mig mere tryg, men jeg har også 
noget dom på det, kan jeg mærke.  
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Coach: Hvad ellers. Er der flere ting der forhindrer dig? 
 
Klient: Nej ikke umiddelbart.  
 
Coach: Så hvis du får indsigt og afklaring omkring det at være lalleglad, som du 
kalder det, og det med, at du går over i andre mennesker og gerne vil møde deres 
behov, som du beskrev, og du kommer til at sige ja og gerne vil overholde dine aftaler, 
og du lære dine egne grænser at kende, vil du så kunne føle dit indre termometer og 
en accept af dig selv? 
 
Klient: Det med termometer har jeg aldrig overvejet før, så det kender jeg ikke endnu 
og ved derfor ikke om det egentlig fungerer for mig. Jeg vil vildt gerne have et indre 
termometer, men jeg ved ikke hvordan.  
 
Coach: Okay. Så lad os lige blive lidt mere specifikke omkring dine forhindringer. 
Prøv at fortælle lidt mere omkring det her med at være lalleglad, hvordan det 
forhindrer et termometer og den her accept af dig selv? 
 
Klient: Det gør det, fordi jeg bliver grebet af stemningen og er så meget i nuet. Jeg er 
meget barnlig på den måde. Så flyder det lidt for meget. Så mærker jeg det ikke. Jeg 
mærker ikke rigtig efter. Jeg kan godt mærke en undertone af, at jeg egentlig ikke har 
lyst til at gøre det, men jeg gør det bare alligevel, fordi nu var vi alligevel i gang. Jeg 
bliver lidt for flydende og det forhindrer, at jeg kan navigere efter mit eget 
termometer.  
 
Coach: Hvad er problemet med at være flydende? Hvad er det egentlig der er 
problemet med det, bare så jeg forstår, hvordan det er en forhindring, for det lyder jo 
dejligt, åbent og fleksibelt på nogle måder, men hvordan er det en forhindring i 
forhold til at mærke dit indre termometer? Hvad er problemet?  
 
Klient: Problemet er, at jeg ikke mærker mit indre termometer. Jeg bliver sådan 
ubevidst og glemmer mit indre termometer og så kommer jeg til at flyde for meget 
med strømmen. Det gør jo i hvert fald, at hvis jeg nu sætter mig ned og definerer mit 
liv og min livsmission, så kommer jeg ikke til at overholde den, hvis jeg bare flyder 
med. 
 
Coach: Okay. Så var der det med andre mennesker og at de er en forhindring. Prøv at 
fortælle lidt mere om det i forhold til at være en forhindring for dit indre termometer 
og din accept? 
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Klient: Det er at, hvis nogle mennesker omkring mig har det lidt skidt og derfor har 
brug for noget fra mig, så tænker jeg altid, at det jo er vigtigt for dem og at det jo 
egentlig er en lille ting for mig at gøre, hvis jeg fx skal bruge en aften på 
vedkommende. Så tænker jeg, at det kan jeg da godt bruge på hende, for det vil gøre 
hende så glad, det ved jeg. På den måde bliver andres behov nogle gange vigtigere 
end mit eget og så kan jeg tale mig selv hen til at gå ud og spise middag med 
veninden, fordi hun er ked af det, selv om jeg har mest lyst til at gå hjem og læse en 
bog. Så andre menneskers behov kan nogle gange blive vigtigere. Så tænker jeg: ”Pyt 
med det”. Og det er også okay nogle gange, det vil jeg gerne, jeg kan også godt lide at 
være sådan som menneske, men jeg gør det måske lidt for meget.  
 
Coach: Så hvis du begyndte at sige nej, når du kunne mærke, at du var mere ovre i 
andres behov, hvad ville der så ske? 
 
Klient: Så ville jeg jo skuffe dem nogle gange. Det er der, hvor det er vigtigt at kunne 
sige det på en kærlig måde eller at kunne kommunikere, det vil jeg faktisk gerne, 
men der er noget andet der er vigtigere.  
 
Coach: Godt. Så var der den forhindring med, at du kommer til at sige ja og du gerne  
vil overholde dine aftaler. Det kan være den relaterer sig til den vi lige har talt om, det 
må du lige vurdere, men hvordan er den en forhindring for accept og for at kunne 
mærke dit indre termometer? Prøv at fortælle lidt mere om det.  
 
Klient: Det problem vil forsvinde, når jeg når mit mål. Ikke helt nødvendigvis, fordi det 
kan godt være at jeg nogle gange kommer til at sige ja alligevel, men den relaterer sig 
til, at så skal jeg skuffe andre mennesker og jeg kommer til at virke uautentisk. Jeg 
har ikke lyst til at love for meget og så ikke overholde det alligevel.  
 
Coach: Så har vi den her med, at du ikke kender dine egne grænser og at du ikke har  
haft rollemodeller i din barndom, så du ved ikke rigtig, hvad det vil sige, prøv at 
fortælle, hvordan det er en udfordring eller en forhindring i forhold til at kunne 
mærke dit indre termometer og acceptere dig selv? 
 
Klient: Den er nok mere specifik i forhold til mine børn, familie og nære venner, tror 
jeg. Mest i forhold til mine børn, fordi jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til at 
mærke og kommunikere nogle klare grænser for dem. Det er bare en forlængelse af 
at kunne mærke mine egne grænser. Hvis jeg generelt kan mærke mine egne 
grænser bedre, så kan jeg også mærke dem bedre i forhold til børnene. Så det hænger 
jo sammen.  
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Coach: Hvad er problemet med, at du ikke kan mærke dine egne grænser i forhold til 
dine egne børn? Altså, hvis jeg kunne trylle og gav dig et værktøj, hvor du bare kunne 
mærke dine grænser 100% og satte dem overfor dine børn, hvad er så din frygt? Hvad 
ville der så ske? 
 
Klient: Hvis jeg kunne det, så ville jeg være tryg. Så ville jeg være sådan et center de 
hele tiden kunne vende tilbage til og ”spille bold op af”. For når jeg ikke kan mærke 
mine grænser, så tror jeg, at de bliver utrygge.  
 
Coach: Så hvad er det der forhindrer dig i at gøre det lige nu? 
 
Klient: Det er, at jeg ikke er så bevidst omkring det. Altså, at jeg kommer til at sige ja 
til for meget overfor mine børn. Jeg kommer oftere til at sige mere ja til for meget end 
nej. Jeg sætter sjældent grænser over for dem, jeg tror egentlig, især den ældste 
dreng, har brug for lidt mere rutine og for at kunne mærke mig lidt mere, også fordi vi 
hos os spiser på gulvet, hvis vi har lyst til det. Det er meget festligt på en eller anden 
måde og det er også okay, men som voksen er det også okay at være lidt mere 
tryghedsgivende.  
 
Coach: Så hvis du er tryghedsgivende, hvad så? For du er jo en meget kompetent 
dame, så hvis du bare var tryghedsgivende lige nu, hvad tror du så der ville ske, som 
måske kunne føles mindre rart. De rare ting dem skal vi nok komme tilbage til. Men 
er der noget du frygter der vil ske, for hvorfor har du ikke gjort det for et år siden fx? 
 
Klient: Det er fordi jeg ikke rigtig ved hvordan. Jeg glemmer at mærke efter. Det er 
fordi jeg føler mig som en relativt varmblodet dame. Det går som regel altid godt i mit 
liv og det kører derudaf. Men det er som om jeg har fået noget ansvar med det at få de 
børn. Det er som om noget er begyndt at ringe inden i mit hoved og sige til mig, at 
måske skulle jeg nogle gange lade være med at go-with-the-flow så meget, fordi 
nogen siger, at børn har brug for at komme i seng på bestemte tidspunkter. Det er jo 
heller ikke sådan at det hele sejler, og måske gør jeg mig også værre end jeg er, men 
jeg har ikke lyst til at mine børn skal være utrygge.  
 
Coach: Okay. Så har vi den her med dit indre termometer. Hvad sker der så, når du 
finder dit indre termometer? Hvis du havde det termometer nu og du accepterede dig 
selv, hvad så? 
 
Klient: Jamen så har jeg ingen problemer. Så har jeg det godt. Jeg har sådan en ret 
stor tillid til mig selv. Så hvis det lykkes så er det fint.  
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Coach: Okay. Og hvad forhindrer dig i at have det termometer lige nu? Er det bare, at 
du ikke kender det som du sagde tidligere 
 
Klient: Ja. Det er, at jeg ikke har tænkt den tanke før og at det ville være en god idé for 
mig. Jeg har bare aldrig været så bevidst om det. Den måde jeg altid har arbejdet med 
det før, har det været sådan noget med, at jeg skulle tage en beslutning og sige noget 
bestemt og det fungerer bare ikke rigtig for mig. Det er bedre at mærke efter inde i 
mig og så se, hvordan temperaturen er lige nu. Jeg kender det ikke. Ikke endnu.  
 
Coach: Okay. Så lad os lige prioritere de her forhindringer, og jeg vil gerne 
opsummere dem for dig.  
Du havde den med at være lalleglad og simpelthen glemme at sige til og fra og 
mærke efter.  
Så havde du en hvor du går over i andres behov. Dit monster, som vi kalder dit 
problem med det var, at du skuffede folk. Hvis du ikke lærer at sige fra på en ordentlig 
måde, så er du bange for at komme til at skuffe andre, hvis du ikke overholder det du 
lover. 
Den næste forhindring var, at du kommer til at sige ja til ting og så synes du, at du 
virker uautentisk, hvis du ikke overholder det.  
Så havde du den med, at du ikke kender dine egne grænser og ikke rigtig ved, 
hvornår du skal sætte dem. Især ikke over for dine børn og din frygt her er, at det gør 
dem utrygge.  
Og så havde du en med dit indre termometer og din udfordring ved det er, at du 
simpelthen ikke kender termometeret endnu. Det er nyt for dig.  
Så hvad for en af de her forhindringer føles som den største?  
 
Klient: Det føles som om de hænger sammen, men den der med, at jeg ikke kender 
mine egne grænser den fylder meget på tænkeplan og nr. 2 er den med andres behov 
og nr. 3, at jeg er lalleglad. Nr. 4, at jeg kommer til at sige ja til for meget og nr. 5 er det 
med mit indre termometer, fordi den skal jeg ligesom bare lære at kende tror jeg.  
 
 
 

Trin 3 - Motivation 
 
Coach: Hvad vil det koste dig, hvis du bliver ved med at være lalleglad og møde alle 
andres behov, før du møder dine egne? Hvis du bliver ved med at være bange for at 
skuffe dem ved at komme til at sige ja og så være bange for at komme til at virke 
uautentisk, hvis du ikke overholder dine aftaler. Og hvis du ikke kender dine egne 
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grænser og derfor frygter om du skaber et utrygt rum for dine børn? Hvad vil det så 
koste dig i forhold til ikke at kunne skabe det liv du ønsker for dig selv, og i forhold til 
at mærke dig selv tydeligt som du udtrykte ønske om i starten? 
 
Klient: Værst af alt, så vil det koste noget selvkærlighed, forstået på den måde, at et af 
mine store behov er at udvikle mig selv. Jeg kan godt lide at udvikle mig og lære 
noget nyt. Ikke fordi jeg skal forbedre mig, men i værste fald, så betyder det jo, at jeg 
ikke er den jeg er. At jeg ikke bruger alt det jeg er og kan, fordi det her er jo noget 
misforståethed og i værste fald, så kommer det til at koste mig, at jeg mister noget af 
mig selv. Allerværst kommer det til at koste mig at mine børn bliver utrygge ved mig. 
Jeg vil for alt i verden ikke komme til at koste dem nogle unødige problemer. Det har 
jeg virkelig ikke lyst til.  
 
Coach: Så på en skala fra 0-10, hvor 10 er meget smertefuld, hvis du nu kommer til at 
koste dine børn det og 0 betyder, at det er ikke så stort et problem. Hvordan føles det 
så? 
 
Klient: Så er vi oppe på 10 i forhold til det med børnene – det vil jeg ikke kunne holde 
ud. Og vi er oppe på 8 i forhold til mig selv. Det er virkelig ikke fedt.  
 
Coach: Så 8 i forhold til dig selv. Lad os lige kigge på den. Hvis du bliver ved med at 
være på 8 og ikke lærer at sige ja og nej, hvad vil der så ske i forhold til dine børn? Så 
sætter du dig selv før dem, men vil du så kunne komme i mål med dem?  
 
Klient: Nej det ville jeg ikke. Det skal jeg huske mig selv på som mor. At hvis jeg er 
glad, så er de også glade. Jo mere tryg jeg bliver ved mig selv jo mere trygge vil de 
også blive ved mig. Så de ligger nok på 10 begge to.  
Coach: Prøv lige at putte nogle flere ord på, hvad det vil koste dig i dit liv i form af 
livskvalitet. Du behøver ikke at sige så meget om børnene, for det kan jeg godt mærke 
og se på dig, at det er 10, men i forhold til dig selv, hvis du bliver ved med at være de 
her ting du beskriver for mig, altså lalleglad, andres behov først, kommer til at sige ja, 
kender ikke egne grænser og har ikke et værktøj. Mærk lige efter, hvad vil det komme 
til at koste dig i din dagligdag i forhold til dine nære, dine relationer, din krop og din 
vision som du nævnte tidligere i sessionen 
 
Klient: Det vil virkelig være skidt. Forstået på den måde, at jeg synes jeg har alle 
muligheder for at få et fantastisk liv altså virkelig et fantastisk liv. Det har ikke været 
nogen dans på roser, men jeg synes jeg har mulighederne for at skabe et fantastisk 
liv for mig selv og har det allerede på rigtig mange områder, men ved at komme op i 
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omdrejninger med mig selv kan jeg skabe det på alle områder af mit liv. Jo ældre jeg 
bliver, kan jeg jo se meget tydeligt, at det jo handler om, hvordan jeg har det indeni. 
Og jo bedre jeg har det indeni des bedre resultater skaber jeg også udenpå. I det her 
tilfælde i form af at kunne skabe et fantastisk berigende liv, præcis som jeg har lyst 
til at have det.  
 
Coach: Så fortæl mig, hvad vil det koste dig om et år, hvis du ikke ændrer noget? 
 
Klient: Så vil jeg ende med at give op og blive tyk og gå rundt i joggingtøj – Gud 
forbyde det – jeg har sådan en følelse af, at så kan jeg ligeså godt flytte tilbage til 
Grenå. Det er ikke fordi der er noget i vejen med Grenå, men jeg har virkelig ikke lyst 
til at flytte tilbage dertil. Det vil give mig sådan en følelse af at blive mere identificeret 
med den gamle, bange, usikre pige, som tænker, at man nok heller ikke kan det man 
vil.  
 
Coach: Så hvor motiveret er du på en skala fra 0-10? 
 
Klient: Jeg er motiveret til 10. 
 
Coach: Så vil jeg høre, hvad vil det give dig. Du lærer de her ting, du får et værktøj og 
du får indsigter omkring de her ting. Du lærer at sætte grænser på den måde du 
ønsker overfor andre, og især overfor dine børn, og derved får du skabt det liv du godt 
kunne tænke dig. Hvad vil det så virkelig gøre for dig? Prøv også virkelig at mærke 
efter, hvordan det egentlig vil føles? 
 
Klient: Jeg kunne godt tænke mig at integrere hele mig, både kunne være sådan lige 
som Oprah en gang imellem, der bare siger ja og nej. Jeg kunne godt tænke mig at nå 
langt karrieremæssigt, ikke fordi jeg skal være ligesom Oprah, men jeg kunne godt 
tænke mig at have de muligheder og turde det samme. Jeg ved bare, at hvis man skal 
have de muligheder og selv skabe det, så kommer man til at sige ja og man kommer i 
hvert fald også til at sige nej uden at kunne gå så meget op i, hvad andre mennesker 
føler. Derfor kan man jo godt være et sødt og kærligt menneske, men jeg kunne godt 
tænke mig at jeg kunne fyre den af og få den karriere jeg virkelig drømmer om og få 
det liv som jeg virkelig gerne vil have. Jeg vil gerne bruge en stor del af mit liv andre 
steder, rejse rigtig meget, skabe nogle muligheder for mig selv og for mine børn med 
nogle mennesker som jeg holder rigtig meget af. Få arbejdsliv, liv og familieliv 
integreret. Få det hele til at gå op i en højere enhed og have et dejligt powerfuldt liv, 
fordi når jeg gør det, så ved jeg også, at så kan jeg gøre så meget mere for verden, og 
jeg kan skabe nogle flere resultater. Så er jeg meget mere værd. Så begynder jeg jo i 
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virkeligheden at bidrage med noget positivt. Det gør jeg også allerede, men så 
begynder jeg at bidrage endnu mere - det er nu jeg skal tage skridtet videre.  
 
Coach: Kan du mærke lige nu hvordan det vil føles, når du kan sige til og fra og ja og 
nej?  
 
Klient: Ja.  
 
Coach: Så hvor motiveret er du til at kigge det her monster i øjnene og gøre noget ved 
det? 
 
Klient: Jeg er motiveret til 10. 
 
 
 

Trin 4 – Bryd mønsteret 
 
Klientens største forhindring var, at hun ikke var bevidst om sine grænser på grund 
af nogle referencer fra fortiden og hun følte dermed, at hun nogle gange kunne 
risikere at gøre sine børn utrygge, så det er den vi starter med, fordi det var hendes nr. 
1 forhindring, da hun prioriterede. 
 
Coach: Så fortæl mig lidt mere om det her med, at du glemmer at mærke dine egne 
grænser, fordi du ikke har haft nogen rollemodeller for det med grænser og derfor gør 
det dig utryg. Hvordan gør det dig utryg? Fortæl mig lidt mere om det? 
 
Klient: Det er som om at grænser har været sådan et ord jeg ikke rigtig har kunnet 
forstå. Jeg har lært, at en grænse er, når jeg kan mærke et ja eller nej. Jeg synes bare, 
at det er vanskeligt for mig med børn, fordi hvad er egentlig godt og hvad er skidt for 
dem og så kommer jeg til at tvivle lidt. Jeg tror det ville være godt for mig at finde ud 
af, hvordan mit liv egentlig skal være og måske ikke være helt så hurtig til at sige ja 
eller nej. Med mine børn skal jeg lige nå at mærke efter inden jeg siger ja eller nej.  
 
Coach: Nu ved jeg godt, at det med børnene fylder meget, og det kan jeg sagtens 
forstå. Det kan vi sagtens tage op i en anden coachingsession, men i forhold til 
dagens mål, dit indre termometer og din accept af dig selv, hvordan er det her med, at 
du ikke er så skarp på dine grænser, hvordan er det en forhindring? 
Klient: Det er jo, at jeg ikke kan mærke det. Jeg ved jo ikke hvor på mit indre 
termometer ja og nej ligger. Så jeg ved ikke selv, hvor alvorligt jeg skal tage det. Så i 
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det sekund jeg ikke ved, om jeg egentlig mener det eller ikke mener det, så kan de jo 
mærke det med det samme. Det skaber nogle konflikter.  
 
Coach: Men er det rigtigt, at du ikke kan mærke det? Jeg stiller dig lige nogle 
spørgsmål nu for at afprøve det. 
Kunne du godt tænke dig, at vi gik ud til frokost nu og spiste noget lever? 
 
Klient: Nej.  
 
Coach: Okay. Kunne du godt tænke dig, at vi i stedet for den bil du kører i lige nu, 
lejede en Honda fra 80’erne og kørte en tur? 
 
Klient: Nej. 
 
Coach: Kunne du godt tænke dig, at jeg begyndte at skrige af dig, fordi jeg synes du er 
lidt irriterende og bare begyndte at skælde dig ud? 
 
Klient: Nej. 
 
Coach: Kunne du godt tænke dig, at vi, når vi er færdige med den her session gik ud 
og spiste en skøn frokost udenfor med dejlig udsigt, fordi det er dejlig varmt i dag?  
 
Klient: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.  
 
Coach: Okay, hvad for noget mad kunne du godt tænke dig? 
 
Klient: Jeg kunne godt tænke mig en dejlig crispy salat med kylling.  
 
Coach: Kunne du godt tænke dig, at vi i aften tog i biografen? 
 
Klient: Ja.  
 
Coach: Hvilken film vil du gerne se? 
 
Klient: Eat Pray Love. 
 
Coach: Hvordan var det med dit indre termometer? Prøv at beskrive for mig, hvad det 
var vi gik over. Fra 0-10. 0 betyder et klart nej og 10 betyder et klart ja.  
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Klient: Jo, nu ved jeg godt, hvad forhindringen er fordi, at det kunne jeg meget tydelig 
mærke det her. Jeg ved godt, hvad børnene har lyst til lige nu. De har bare lyst til at se 
en film dagen lang, men det er ikke så fedt og nogle gange har jeg også lyst til, at de 
bare skal sidde og se film, fordi jeg ikke kan rumme, at de hopper rundt og skriger fra 
den ene sofa til den anden. Så bliver jeg i tvivl om det er okay at sige ja til at de ser en 
film, fordi jeg ved egentlig godt, at det er bedre ikke at sidde og stene til en film, når 
man er 3 år gammel. Så jeg skal bare sige nej.  
 
Coach: Så du kan faktisk godt mærke det. Det virker sådan. Det tog dig ikke lang tid 
med de der spørgsmål jeg kastede ud. Så er det rigtigt, at du ikke kan mærke dine 
grænser eller skal vi omformulere det? 
 
Klient: Nej, jeg kan godt mærke mine grænser. 
 
Coach: Så langt så godt. Du kan godt mærke dine grænser og så sker der noget. Hvad 
er det? 
 
Klient: Det er det der vægelsind jeg har. Det er enormt rart at være så fleksibel, at jeg 
kan forstå alle mennesker, men det er også irriterende, fordi jeg så skal argumentere 
med 7 stemmer indeni mit hoved. Der kommer sådan en borgerkrig indeni mit hoved 
bagefter.  
 
Coach: Så du kan faktisk godt mærke dine grænser. Super. Flot. Det er dejligt at høre. 
Så det er faktisk ikke det, der er problemet som jeg hører det. Så det er det der 
kommer bagefter eller imens.  
 
Klient: Måske er jeg egentlig ret præcis, når jeg er intuitiv omkring det at sætte 
grænser. Det plejer at gå ret godt. Problemet er de stemmer der kommer bagefter. Det 
er det der efterspil der kommer.  
 
Coach: Så hvad kunne du godt tænke dig, at der skete i stedet for? Du kan faktisk godt 
mærke dine grænser både i forhold til dig selv og i forhold til dine børn, men så 
kommer der bagefter en indre borgerkrig.  
 
Klient: Ja, og nu ved jeg godt, hvad det er der sker, for det bliver andres behov jeg 
kommer til at tage hensyn til. Når jeg forsøger at sætte en grænse uanset om det er 
overfor voksne eller børn, så går nogle i clinch med mig og nogle ser på mig med 
bedende øjne. Folk reagerer jo, i hvert fald, når jeg siger nej. Så tænker jeg: ”Nåh det er 
også lidt synd og så kommer der sådan en dom inde i mit hoved.  
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Jeg tror faktisk, at jeg har redskaber i forhold til mine børn, for det har jeg snakket 
med en familieterapeut om.   
 
Coach: Okay, men i forhold til, at det er synd for de andre. Hvad er så mest synd for 
dem. Er det mest synd for dem, at de skal forholde sig til dit nej eller, at de står 
overfor én der er uautentisk som du beskrev? Enten bliver du ved med at gøre de der 
ting du beskrev, hvor du kommer ud af dig selv og kommer til at gøre det de andre vil 
alligevel. Eller at du glemmer dig selv og skuffer de andre og du er uautentisk fordi du 
ikke melder klart ud. Så hvad er mest synd for dem. At du melder ud og så gør de, 
hvad de gør eller, at de har at gøre med dig som er uautentisk, skuffende, glemmende 
og lalleglad? 
 
Klient: Egentlig så vil jeg jo hellere komme til at sige ja eller nej for mange gange og 
så stå ved det end jeg vil være vægelsindet. Så jeg tror, at det handler om, at når jeg 
har sagt noget, så står jeg ved det. Som regel kommer der jo noget positivt ud af det. 
Folk finder jo selv ud af det eller finder ud af at lave noget andet den aften eller 
børnene begynder at lege med noget, når de ikke må se film. Så det er okay. 
 
Coach: Hvad tror du de dybest set vil have, dem der betyder noget for dig? Hvad tror 
du, der vil ske, hvis du begynder at stå ved dig selv uanset hvad andre gør, om de 
kommer med bedende øjne eller om dine drenge kommer med deres tips og tricks til, 
hvordan de ved de skal få mor til at blive vægelsindet. Hvad vil der ske, hvis de 
pludselig kan mærke, at når du siger ja, så mener du faktisk ja og når du siger nej, så 
mener du faktisk nej.  
 
Klient: Det er jo rarere, det kan jeg jo også godt selv lide. Jeg synes det er en 
sjældenhed. Hvis jeg har fået et ja eller nej fra andre, så kører det tit i hovedet på mig, 
om de nu også mener det. Det er meget nemmere for alle, hvis alle bare siger ja og nej 
og mener det.  
 
Coach: Nu siger du, at du gik over i andre, men er det rigtigt og giver du andre mere 
smerte eller mere glæde ved at beholde dit nuværende mønster? 
 
Klient: Mere smerte. Lad os nu sige, at jeg er sammen med en veninde en aften, fordi 
hun er ked af det, men jeg dybest set er for træt, fordi jeg har undervist hele dagen og 
egentlig slet ikke har lyst til det, så giver jeg hende jo noget mere umiddelbar glæde i 
øjeblikket, men det kommer jo op flere gange i løbet af aftenen, at hun siger: ”Du ser 
også træt ud, måske du skulle gå hjem”. Ingen af os nyder det rigtigt, så selvfølgelig 
giver det mere smerte.  
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Coach: Så hvis du havde sådan en vippe foran dig og på den ene side af vippen der er 
dit nuværende mønster, hvor du bilder dig ind og har en overbevisning om, at du godt 
kan mærke dine grænser, så går du ind i sådan en indre borgerkrig og det, der sker er, 
at du går over i de andre og så bilder du dig ind, at du kan mærke, hvad de vil have og 
så bliver du vægelsindet. Det mønster kan du beholde. Eller du kan ovre på den anden 
side af vippen mærke dine grænser, for det har du lige fortalt mig, at du godt kan, og 
så siger du ja eller nej og så lader du de andre være de andre.  
Hvad for en vil du helst have.  
 
Klient: Jeg vil selvfølgelig helst have den hvor jeg siger ja eller nej, jeg har bare brug 
for lidt støtte her kan jeg mærke. Jeg har brug for lidt støtte til at håndtere den der 
borgerkrig. 
 
Coach: Nu prøver jeg lige at sige noget som du så kan respondere tilbage på. Ved du, 
hvad der er bedst for den eller dem der står over for dig? 
 
Klient: Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg ofte er ret god til at få folk til at få det 
godt.  
 
Coach: Men er det rigtigt i forhold til dine sønner fx og er det meget kortsigtet 
ligesom det at spise en masse chokolade.  
 
Klient: Ja, det er det, men jeg er god til det.  
 
Coach: Det er rigtigt og det er også noget du altid kan ære og det er noget du kan 
bruge især, når du har valgt at sige ja. Men jeg skal nok komme tilbage til, hvordan du 
kan bruge det, for det kan du bruge på en anden måde. Men i forhold til dine sønner 
virker det så? Får du så det du gerne vil have og får de det de gerne vil ha? 
 
Klient: Nej, det er rigtigt og dem der er tæt på mig dem kan jeg jo ikke lyve for. 
 
Coach: Så forestil dig, at du har haft en krykke i mange år, som du har støttet dig op 
af, fordi du har haft et dårligt ben. Det du beskriver her er jo lidt en power du har, at du 
altid lige kan fixe situationen og så får de det godt kortsigtet. Er du parat til at slippe 
den krykke og stå selv? 
Klient: Ja, jeg er, men hvad med de andre.  
 
Coach: Ja, hvad med de andre.  
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Klient: Jamen de andre skal også stå selv. Jeg ved jo godt, at det er en bjørnetjeneste 
jeg gør for dem. De har bare sådan en evne til at se ud som om de har brug for det.  
 
Coach: Jamen det er helt sikkert rigtigt, at nogen har en evne til at se ud som om de 
har brug for det. Nu har du så et valg, fordi det handler også om din vision i dag og dit 
liv og sådan noget. Det er en evne du har og når vi har evner, det tror jeg alle kender 
til, så tiltrækker vi folk, der har brug for de evner. Så du kan bruge resten af dit liv på 
at tiltrække den del i os mennesker som har brug for det og servicere dem, fordi du 
kan. Eller du kan arbejde på den anden side af vippen som er at lære at udtrykke de 
grænser som du godt kan mærke og dermed skabe noget andet.  
 
Klient: Det giver enorm god mening. Det er jo heller ikke rigtigt, at folk får det bedre 
det bliver jo sådan en lidt nedadgående spiral, at man så tager sig af andre 
menneskers behov og smerte. Jeg ved på min egen krop, at det der i virkeligheden 
støtter udviklingen af andre mennesker, er balancen imellem at få noget smerte og få 
noget støtte. Det er jo også sundt nogle gange at blive udfordret og tænke: ”Den her 
må jeg klare selv, hvordan gør jeg nu det”, selv om det ikke altid er så sjovt. Så 
egentlig tror jeg, at den ændring eller overbevisning der skal ændres lige nu er, at jeg 
ved, at jeg hjælper mennesker mere ved ikke at være der for dem, når jeg ikke selv 
har lyst til at være der for dem. At de hjælper sig selv mere ved at hjælpe sig selv. At 
jeg hjælper dem til at hjælpe sig selv.  
 
Coach: Herovre fra, som din coach, så er det tydeligt at mærke, at på den ene side af 
vippen er der meget åbent over til de andre, der er ikke rigtig nogen væg. Der er dine 
følelser, og deres følelser. På den nye side af vippen, der er det, at du udmelder dine 
grænser og så har en dyb respekt for andre mennesker, der går på, at de kan håndtere 
sig selv. Hvad tror du fx dine børn vil have mest gavn af i forhold til de to muligheder 
for læring? 
 
Klient: Det er selvfølgelig den sidste, og hvis jeg gør det, så vil jeg også føle, at jeg har 
været en fabelagtig mor, fordi det er en kæmpe misforståelse at være sådan en 
curlingmor, der sørger for alting. De bliver jo hæmmet af det. Så jeg må helt klart stå 
ved mig selv.  
 
Coach: Så er det rigtigt det her med, at du ikke kender dine egne grænser, eller hvad 
er sandheden omkring den overbevisning i virkeligheden? 
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Klient: Nej det er ikke rigtigt. Jeg kender jo godt mine egne grænser. Jeg ved godt, 
hvad jeg vil og ikke vil. Jeg har bare været dygtig til at lade som om og ikke lytte til 
dem. Men jeg kender dem godt.  
 
Coach: Så lad os lige gå over i de andre forhindringer, det kan være de andre hænger 
sammen med den vi lige har talt om. Der var én der hed andres behov og skuffet og 
så var der én, hvor du kommer til at sige ja og dermed virke uautentisk. Er de to 
adskilte for dig eller er de den samme? 
 
Klient. Begge to er jo løst nu.  
 
Coach: Okay de hører til den første forhindring. Så havde du en forhindring, der gik 
på, at du er lalleglad og dermed glemmer dig selv?  
 
Klient: Jamen det er også det samme fordi, hvis jeg siger ja og nej og mærker efter så 
er jeg nogle gange lalleglad og nogle gange ikke. Så kommer der noget mere balance. 
Det er også fint at være lalleglad. Det er jo også dejligt. Det vil jeg jo gerne have lov til 
at blive ved med at være.  
 
Coach: Og så havde du også en forhindring der gik på, at du ikke har værktøjet. Det 
kunne vi måske tale lidt om nu. Hvor er du henne med den? 
 
Klient: Det ville være meget godt at få et værktøj.  
 
Coach: Okay. Så prøv lige inden vi går videre at fortælle mig din nye sandhed 
omkring det, at du ikke kan sætte egne grænser.  
 
Klient: Jeg kan godt mærke mine egne grænser og jeg kan også godt sætte dem. Det 
er et spørgsmål om, at skifte gear og begynde at gøre det. Det er et spørgsmål om 
træning og praksis, og når jeg bliver bevidst omkring nogle ting, så kan jeg godt 
ændre det. Så sandheden er, at jeg godt kan mærke mine egne grænser og at jeg også 
godt kan kommunikere dem kærligt ud. Det er faktisk heller ikke et problem. Så det 
kan jeg godt. Det jeg skal give slip på og som er sandheden er, at det også gavner 
andre mennesker og er bedre for andre mennesker, at jeg melder ærligt ud.  
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Trin 5 - Nye alternativer 
 
Det er her i ”Nye alternativer”, at du skal etablere, at ”det nye” også kommer ud i 
virkeligheden.  
 
Coach: Nu har du fået de her nye indsigter, prøv lige at opsummere dem ganske kort.  
 
Klient: Indsigten er, at jeg kan godt mærke mine egne grænser og følelser og jeg skal 
kommunikere dem ud til andre, det er også bedre for andre.  
Coach: Så hvordan kan du manifestere det i dit liv? Hvad er én ting du kan gøre, 
måske allerede fra i dag? 
 
Klient: Det er at gøre det lidt til en leg. Lige tune ind og mærke efter. Jeg er meget 
visuel, så jeg kan se et termometer for mig og så kan det blive meget skægt at se, hvis 
jeg gør det til en leg, hvor lidt og hvor meget har jeg lyst til det her. Det er egentlig ret 
klart. Det kan blive til et værktøj som jeg kan blive inspireret af.  
 
Coach: Okay, så du kan godt mærke dine grænser, det kan jeg også godt mærke, at du 
kan.  Og du er også ret klar på det her værktøj - termometeret. Det jeg godt kunne 
tænke mig lige at tale om her i de nye alternativer er, at når du kommer over i andres 
behov, hvad kunne du så godt tænke dig i stedet for? Det lyder som om det er meget 
velkendt for dig. Du kan godt mærke grænsen, men så går du over i de andre og 
tænker faktisk at du ved bedre end dem. Jeg ved godt jeg er lidt streng at beskrive det 
sådan, men det er jo lidt det der sker.   
 
Klient: Jeg har det tit sådan inde i mit hoved, at nu gider jeg ikke at tale om det mere. 
Nu skal det holde op, nu skal du tie stille, og det kan være både, når det er børn og 
voksne, altså hvis folk ikke lige respektere, at jeg har sagt ja eller nej, hvis de bliver 
ved med et trommerum, så har jeg brug for at kunne være en lille smule Oprah-agtig. 
Det første jeg tænker lige nu er egentlig, at så skal jeg gå eller i hvert fald 
kommunikere ud, at nu skal vi ikke tale om det mere. Det kan godt være en lille 
smule grænseoverskridende for mig at sige det, men jeg skal sige det på en pæn 
måde, at jeg ikke gider at tale om det mere.  
 
Coach: Dine børn fx er jo 3 og 5. Skal du også gå når det gælder dem? 
 
Klient: Nej, men det er egentlig ikke noget problem med børnene, der har jeg fået 
redskaber til dem. Det er mere voksne.  
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Coach: Okay. Har du en specifik situation.  
 
Klient: Ja, noget arbejdsmæssigt fx Hvis jeg sidder og snakker med nogle 
arbejdskontakter om et eller andet og jeg egentlig godt er klar over, hvad jeg vil, så 
forsøger de at få mig med på deres spor eller overtale mig om et eller andet. Der har 
jeg brug for at tage mere autoritet i stedet for at være sød.  
 
Coach: Så hvad skal du gøre. Nu sidder du der til det møde du beskriver, og du kan 
mærke at dine kontakter er på vej ned af et spor og de ved, at der er en dør ind til det 
du har beskrevet før. Hvad skal du så gøre fra nu af? 
 
Klient: Det ved jeg ikke. Måske skal jeg lige arbejde med nogle varianter, fordi jeg kan 
godt nogle gange bruge humor og sige: ”Prøv nu og hør her, nu kan vi jo blive ved, det 
her er jo madness, stop, stop, stop” En anden måde kunne være at være mere hård, 
fordi jeg har brug for at være mere dominerende overfor nogle af arbejdskontakterne, 
fordi de som typer er mere dominerende.   
 
Coach: Men er du sikker på, at det er at være hård, eller kunne vi putte nogle andre 
ord på? 
 
Klient: Det bliver jeg også i tvivl om.  
 
Coach: Ordet at være hård er jo en dom. Hvis jeg kommunikerer noget direkte, så kan 
det blive modtaget på 5 måder det kan blive modtaget som værende hårdt, afklaret, 
ligegyldigt, tydeligt eller som værende præcist.  
 
Klient: Det er rigtigt. Jeg kan mærke, at det der passer til mig er, at jeg skal tænke, at 
jeg sætter en grænse fordi det er det det er. Jeg sætter jo egentlig bare en grænse. Jeg 
kan sige: ”Sådan her kommer det til at være”. Jeg kan blive lederen og afslutte det og 
sige, sådan her kommer det til at være. Eller jeg kan sige: ”Sådan her kommer det til 
at være for mig, hvis jeg skal med i det her, så bliver det sådan her. Det kunne også 
være rigtig fint, hvis vi kunne gøre det på alle mulige andre måder, det kan jeg ikke. 
Så sådan her er det”. Sådan kan jeg godt sige det. Det kan jeg i alle mulige andre 
henseender.  
 
Coach: Lad os lige træne det. Nu er jeg en eller anden arbejdskontakt og så siger jeg: 
”Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du på det her projekt tog det administrative 
ansvar. At du ligesom tog hånd om alle kunderne og svarede alle deres e-mails hver 
dag mellem kl. 08.00 og 16.00.   
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Klient: Så ville jeg sige, jeg kan godt høre, hvad du siger, sådan kunne det også godt 
være, men det er bare slet ikke mig, det er jeg slet ikke interesseret i, så jeg synes vi 
skal finde en anden løsning end, at det skal være mig, for det bliver ikke godt, 
hverken for mig eller for kunderne.   
 
Coach: Okay, det var rimelig tydeligt. Det var super flot. Vi træner lige en gang, hvor 
du ikke behøver at give en begrundelse. Bare som en træning. Lige nu gav du en 
grund, det kan også være godt nogle gange. Du begrundede det med ”det er bare ikke 
mig”. Men hvis jeg fx var din arbejdsgiver, så kunne jeg sige til dig, at det er dit 
problem, at det ikke er dig, fordi det er det du er hyret til. Så prøv at se, om du kan 
svare på en anden måde. Det her ville have været fint, men lad os prøve uden 
begrundelse også.  
Så jeg siger, at du skal stå for det her projekt og du skal have al kundekontakten og 
det skal være mellem kl. 08.00 og 16.00.  
 
Klient: Det kan jeg ikke. Det vil jeg ikke.  
 
Coach: Hvordan føles det? 
 
Klient: Det er meget mærkeligt at sige. Det føles mærkeligt.  
 
Coach: Okay, du kan lege med det. Det er kun for at give dig et repetoire. Vi tror ofte, at 
vi mennesker altid give en grund. Det er nogle gange okay at give en grund fordi det 
er trygt for modtageren og nogle gange er det okay at sige undskyld jeg kom for sent 
– punktum. 
 
Klient: Okay. Så bare lige for at opsummere inde i mit hoved. Nogle gange kan jeg 
bruge humor og drille med det og grine af det. Andre gange kan jeg sige det med en 
begrundelse og en gang imellem kan jeg også bare sige, det kan jeg ikke, det vil jeg 
ikke.  
 
Coach: Fx i forhold til arbejdsmæssige ting, hvis din arbejdsgiver beder dig om at lave 
noget i weekenden, så er det faktisk ikke deres business, hvad du skal lave i din 
weekend. Så kan du lige mærke efter og bruge det som inspiration og sige: ”Det 
passer ikke i weekenden”.  
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Klient: Det er også derfor, at det er rart for mig at tænke på, hvis det var Oprah, så kan 
jeg skrive en sms besked tilbage eller ringe op og sige: ”Jeg kan ikke tale i telefon i 
weekenden”. Så behøver jeg heller ikke at sige mere, det er egentlig meget klart.  
 
Coach: Super eksempel. Det er altid godt at have nogle rollemodeller, nu er det Oprah 
for dig, kan du forestille dig hende sige, hvis en eller anden producer ringede til 
hende og sagde: ”Kan du klare det på søndag”? og hun så sagde: ”Nej det kan jeg ikke, 
fordi på søndag der skal min hund til dyrlæge”.  
Klient: Nej, det duer ikke. Man gør også sig selv mindre og gør det hele mindre.  
 
Coach: Ja, og du forstyrrer også andre mennesker med unødvendig information. Det 
er bare at sige, det passer mig ikke på søndag, punktum.  
 
Klient: I mange år har jeg haft det sådan, at jeg tænker, at der er for mange ord i 
verden, der er alt for meget støj, og tit så tænker jeg, at det også er mig, der laver en 
masse støj, fordi jeg taler hele tiden. Det er meget rart at overveje ikke at bruge så 
mange ord.  
 
Coach: Så lige for at opsummere, nu har du altså 4 nye alternativer. Du har dit indre 
termometer, du har, at du kan bruge humor, så har du, at du kan sige ja eller nej med 
begrundelse og så har du, at du kan sige ja eller nej uden begrundelse.  
Og så kunne jeg godt lige tænke mig, at du afslutningsvist her i ”Nye alternativer” 
siger, når du kan mærke en grænse og skal kommunikere den ud, hvad er så 
sandheden omkring dit forhold til andre mennesker?  
 
Klient: Jamen det føles meget mere i overensstemmelse med, hvem jeg er, at kunne 
sige nej. Sandheden er jo, at det passer hverken til mig eller dem, at jeg ikke er ærlig. 
Sandheden er, at jeg og alle andre har mere brug for klar kommunikation og klare 
grænser. Både mine børn og voksne og mig selv. Så det er sandheden. Og en anden 
ting jeg tænker er, at det føles fint, forhindringerne er jo væk og nu kan jeg ligesom se 
vejen mod det der mål. Nu kan alt lade sig gøre. Nu er der ikke noget der forstyrrer 
mere. Det er enormt fedt.  
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Trin 6 – Den gode afslutning 
 
Coach: Så hvad har du fået ud af sessionen i dag? 
 
Klient: Mange ting. Jeg har både fået en styrke og en afklaring i forhold til mine børn. 
Det føles rigtig rart ikke at have den utryghed. Det føles trygt og godt. Det var rart at få 
vendt alle spørgsmål og det var rart at gå den tankeproces igennem og så ende med 
at blive så klar, fordi det var meget mere enkelt end jeg troede. Det føles ligesom et 
ludospil og man kunne se alle brikkerne, men de var alle sammen væltet og det 
rodede rundt i kassen og man kunne ikke finde noget. Nu ligger de hvor de skal og jeg 
kan overskue det og det er dejligt.   
 
Coach: Og hvad kunne du godt tænke dig at gøre indtil næste gang vi ses. Hvad 
specifikt vil du gerne comitte dig til? 
 
Klient: Jeg vil gerne comitte mig til at gøre de her 4 ting og jeg vil gerne comitte mig 
til at hænge det op på min opslagstavle i mit køkken med 4 forskellige billeder på og 
så gøre brug af det. Derudover vil jeg gerne have, at du spørger ind til det næste gang 
vi ses. Holder mig oppe på det og minder mig om det, det har jeg brug for.  

 
Coach: Okay, tusinde tak.  
 

	


