
ARBEJDSARK 
Modul 11: Se dig tilbage 

Kære Cirkel  

Det er tid til at gøre status. Det er tid til at spørge sig selv: Hvor er jeg nu? 

1) Status 
Sæt nogle timer af til at reflektere over din udvikling gennem det sidste 
halve år.  At integrere og huske sin udviklingsvej er lige så vigtigt som at 
begive sig ud på den. Mange glemmer det og der kan desværre nemt ske 
det, at de intentioner og de signaler, som du har modtaget og handlet på i 
løbet af det sidste halve år, bliver svagere og med tiden forsvinder.  

Så hold ved! Lyt, registrer og husk tilbage på din rejse lige nu! Dine opture 
og nedture. Lyspunkterne og der, hvor det var særlig udfordrende. Gør 
dette modul til en mulighed for at passe på dig selv og dine indsigter. Hold 
et møde med dig selv, hvor du samler op og mindes et halvt års proces. 
Lidt som hvis du mødtes med en kær ven, du ikke har set længe. 

Tænk over og svar på følgende:  

• Hvordan har du fulgt dit hjerte?  
• Hvornår og hvordan specifikt har du gået dit hjertes vej?  
• Hvilke udfordringer har du overkommet i løbet af det sidste halve år?  
• Hvordan har din frygt – og dit forhold til frygt ændret sig?  
• Hvad har drevet og hvad driver dig i din udvikling?  
• Hvordan har du fået støtte undervejs?  
• På hvilke områder har du udviklet dig radikalt? I dine relationer til 

andre, på dit job, følelsesmæssigt?  
• Hvad har du gjort dig fri af?  
• Hvad har været den største indsigt, du har fået?  
• Hvad har du skabt eller gjort som en direkte konsekvens af dit 

arbejde med Sofias Circle – som du ellers aldrig ville have gjort?  
• Hvordan er det at være dig nu, i forhold til inden du startede denne 

rejse i Sofias Circle?



2)  Hvad er dit hovedspørgsmål? 
Kig tilbage på dit liv. Find gerne gamle dagbøger, billeder, breve og 
lignende frem. Hvis du har mulighed for det, så afsæt en weekend til dig 
selv. Og kan du ikke tage en weekend ud af kalenderen, så brug som 
minimum en dag eller en aften på udfordringen. Vær alene, i stilhed, nyd 
det, gå ture, sov, spis sundt og godt og reflekter over følgende:  

Tegn en tidslinje eller et kort over dit liv. Beskriv de vigtigste nedslag / 
milesten / højdepunkter i dit liv. Start i barndommen og bevæg dig frem i 
tid.  

Formålet med at finde dit hovedspørgsmål er at finde en rød tråd i din 
udvikling og søgen, både den hidtidige og kommende. Når du kender dit 
hovedspørgsmål, kan du måske nemmere finde fokus for din udvikling 
eller dit liv, hvis du har lyst. For nogle giver bevidstgørelsen af 
hovedspørgsmålet en indre ro og tryghed, for andre frihed. 
  
Svaret på, hvad det giver dig at kende dit hovedspørgsmål, er lige så 
individuelt, som mennesker er. Det bedste, du kan gøre for dig selv, er af 
finde svaret i dig selv, både på hvad dit hovedspørgsmål er, og hvad det 
giver dig at finde det. Del meget gerne med os andre på Bloggen, hvis du 
har lyst.  

Find frem til dit hovedspørgsmål 

Spørg dig selv:  
Hvad søgte jeg som barn, som 17-årig, 25-årig, 30-årig osv.  

Hvad fik mig til at gøre, hvad jeg gjorde? (Flytte hjemmefra, rejse, sige 
op, sige til, gå fra parforhold, blive osv.) 

Med andre ord: Hvad har jeg valgt til og fra og hvorfor? 
 
Giv dig selv tid til at lade svar og minder dukke op til overfladen. Når 
du er klar, så se om du kan formulere dit hovedspørgsmål, som 
eksempelvis: 
  

Hvem er jeg?  
Hvad er meningen? 

Hvordan får jeg stor succes?  
Hvordan kan jeg blive sund?  



3. Min praksis for selvudvikling 
Find ud over, hvad der skal være din praksis for din videre udvikling.  
Gå eventuelt en tur i skoven eller ved vandet og reflekter over:  

• Hvad skal der til, for at jeg når det næste niveau på min udviklingsrejse?  
• Hvad er næste skridt for mig? 
• Hvor er min smerte, og hvor er min kærlighed? 
• Har jeg et tema (sundhed, parforhold, karriere, femininitet, maskulinitet)?  
• Hvor meget tid og energi, er jeg villig til at bruge på mig selv dagligt?  
• Hvordan kan jeg elske mig selv og få mig selv med på rejsen?  
• Hvordan kan få mit eget indre barn med i min udvikling og gøre det, der 

er rigtigt for mig, og ikke blot for alle de andre? 
• Hvad skal der specifikt til for mig? 
• Hvilke bøger, kurser, workshops, retreats skal jeg undersøge/læse/tage? 
• Hvad skal min konkrete praksis for udvikling være?  

Vær specifik med dine svar, som for eksempel:  

• En time alene hver dag, mindst hver anden dag 
• Yoga 2 gange om ugen  
• 6 timers fysisk træning om ugen  
• 30 min. meditation dagligt (også i weekender)  
• Læse mindst 1 selvudviklende bog om ugen  
• Deltage aktivt i forum mindst 10 minutter hver dag  
• Skrive dagbog hver morgen i 15 minutter  
• Gå i skoven eller ved vandet 2 gange om ugen  
• Se mennesker, der også er interesseret i personlige udvikling, 

mindst 2 gange om måneden  
• Have 1 times stilhed hver dag 



Du vil sikkert blive udfordret på din frygt for at blive afvist. Godt! 
 
Du vil måske blive udfordret på at skulle interviewe og spørge ind. Godt!  

Du vil muligvis blive udfordret af det blotte faktum, at du skal møde én, der 
inspirerer dig og være helt ærlig omkring det? Godt! 

Du vil helt sikkert lære noget og lære et nyt perspektiv at kende. Perfekt! 

Husk – jeg elsker at høre om jeres oplevelser og erfaringer, så skriv endelig 
på Bloggen. Rigtig god fornøjelse! 

Kærlig hilsen 

4. Dette moduls udfordring 

Dette moduls udfordring 
Find 3 mennesker, som inspirerer dig, og som du betragter som 
’ligesindede’, når det handler om selvudvikling – eller som er på et 
højere niveau end dig. Gerne en som du kunne betragte som en 
uofficiel mentor, inspirator eller rollemodel. 

Lav en liste over disse 3 mennesker. De skal udelukkende være 
inspirerende i dine øjne, dvs. du behøver ikke at lede efter alment 
anerkendte mennesker inden for selvudviklingsverdenen. Men du må 
selvfølgelig gerne. Alt gælder. 
  
Send dem en mail, inviter dem på frokost, ud og gå en tur, til en 
telefonsamtale. Formen er mindre vigtig. Men udfordringen er at 
afdække deres selvudviklingspraksis – også selvom de ikke kalder det 
for selvudviklingspraksis. 

Spørg/interview dem om, alt hvad de gør og har gjort for at udvikle 
sig som menneske og nå til det niveau, de befinder sig på i dag.  


