
ARBEJDSARK 
Modul 12: Kig fremad! 

Kære Cirkel  

Så nåede vi til det allersidste modul - Cirklen er næsten sluttet! 

Der mangler bare en enkelt, meget vigtig ting, nemlig at kigge fremad på 
det, der følger efter Cirklen - og det faktisk godt blive temmelig festligt… 

1. Gør dit liv til en fest  

Det er tid til at holde en ordentlig fest for dig, sådan som du vil fejres 
og hyldes. Ene og alene fordi du er dig, og fordi du er i live. Min slet 
skjulte dagsorden med denne lille udfordring er, endnu en gang, at 
minde dig om, at du er en gave til livet, et mirakel i levende live - og 
det er ikke et sekund for tidligt, at fejre det. Så…du skal nu holde fest 
for dig selv! 

Brainstorm på din fest  
Spørgsmålet er: Hvad skal der ske? Hvad har du lyst til? Hvad gør dig 
glad? Du kan begynde din sætning med: “Til min fest vil jeg 
allerhelst..”  

Inspiration 
Hvis du har brug for lidt ekstra inspiration, så tænk over følgende: 
Hvad ville du gøre, arrangere og planlægge, hvis du skulle holde fest 
for et virkelig vigtigt menneske? (En konge/dronning/vismand). 
  
Hvilke yderligere ideer giver den tanke dig? 



Til sidst er det selvfølgelig vigtigt, at du tager alt det positive, du har fået ud 
af dit forløb i Sofias Circle med dig videre i dit liv. Derfor vil jeg som noget 
helt centralt bede dig forholde dig til dette:  

Slutteligt vil jeg opfordre dig til at være sammen med mennesker, der kan 
hjælpe dig med at fastholde dit fokus. Hvis der er nogen fra Cirklen, du har 
fået en særlig connection med, så beslut dig lige nu for, hvem du vil mødes 
med og hvordan I skal få det til at ske.  

Tænk over hvordan det, du har lært i Sofias Circle, kan blive en del af din 
livsvej. Tænk gerne kreativt og ud af boksen!  

Og bliv ved! Bliv ved med at holde fast i det, du har besluttet dig for, bliv 
ved med at tro på dig selv, forbliv inspireret, tag på kurser, stimuler din 
personlige udvikling - og hold øje med Sofias Circle i fremtiden :-)  

Og husk nu, at du kan meget mere, end du tror! 

Kærlig hilsen 

2. Anerkend dig selv 

Du må gerne klappe dig selv på skulderen. Ja, du skal faktisk klappe 
dig selv på skulderen, endda helst temmelig ofte!  

Lige nu og her vil jeg bede dig om at anerkende dig selv ved at 
opsummere det vigtigste af det, du personligt har gennemgået i dette 
forløb og den viden og erfaring du har tilegnet dig. Derfor:  

Skriv hvilke 3 ting, du har lært i lår, som radikalt har ændret dit liv eller 
din person? Hvad er de 3 vigtigste ting, du har lært?  

Dit fokus: 

Hvad er det vigtigste for dig at fokusere på nu?  


