
ARBEJDSARK 
Modul 1: Hvorfor vente? 

Hvordan kommer frygt til udtryk i dit liv?  
Velkommen til første modul af Sofias Circle, hvor vi zoomer ind på din frygt 
og på, hvordan du kan vende frygten fra at stoppe dig til i stedet at støtte 
og motivere dig. 

Alt, som i dag for dig synes så enormt vigtigt, vil forsvinde. Alt det, du har 
haft og vil opnå, alle dine forhold, alle dine daglige dramaer, forhindringer 
og bekymringer vil en dag forsvinde sammen med dig.  

Så hvorfor bruge din korte tid på at sabotere dig selv? Du er som en ildflue 
i natten. Dit liv lyser op ganske kort, og så er du væk. Dette er efter min 
mening en af de mest motiverende tanker i verden overhovedet. Du er her 
kort og intensivt. Hvorfor ikke bruge livet fuldt ud, mens du er her? Hvorfor 
ikke møde din frygt og se livet i øjnene? 

Hvad er din undskyldning for ikke at være her fuldt ud? Virkelig! Jeg mener 
det. Hvad er din undskyldning for ikke være her med hele dig? Og give 
verden den gave du er, når du er dig fuldt ud? At møde sin frygt rummer i 
sig selv et løfte til livet. At se sig selv fuldt og helt i øjnene giver dit hjerte 
styrke. Hvad venter du på?  

I modul 1, som begynder lige nu og varer de næste 2 uger, vil jeg bede dig 
fokusere på tre ting:  

1. Mærk hvor du er lige nu: ”Tilbeder” du din frygt og den falske tryghed? 
Mærk hvordan du via frygten formindsker dig selv i stedet for at se dig 
selv, som du virkelig er.  

2. Mærk, opdag og udforsk, hvordan du mere specifikt forhindrer dig selv.  

3. Hjemmeopgaverne i dit arbejdspapir her, som inviterer til refleksion til 
at opdage og genkende frygten.  



Del 1: Mærk, hvor du tilbeder din unødige, selvskabte frygt  
Tænk i de næste par uger over følgende, og skriv gerne om dine tanker i 
Sofias Circle Bloggen, del dem med en ven eller reflekter over dem i din 
dagbog. Jo mere du reflekterer over emnet på forskellig vis, jo bedre.   

Du er ikke din frygt – du har frygt! 

Din frygt er et drive for at blive ved med at lede efter det, du søger, og 
finde det, der virkelig kan inspirere dig til at komme på banen i dit liv. Din 
frygt er derfor din ven.  

Det største skridt til virkelig at opnå det, du ønsker, er at kunne være helt 
ærlig, omkring hvor du er, og hvor du skal hen. Tænk over, om du er 
virkelig ærlig, eller om du lyver overfor dig selv? Hvis du gør, så tænk over, 
hvad du egentligt får ud af at lyve overfor dig selv?  

Reflekter over, om du tilbeder dine hæmmende vaner, som var de en guru? 
Med det mener jeg: Giver du dine hæmmende tanker magt uden at 
forholde dig kritisk til dem på nogen som helst måde? Mærk, hvordan du 
virkelig er magelig – hvordan du virkelig tror, at du er dine vaner og lader 
dig slå til tåls. Hvorfor gør du det? Og hvad er konsekvensen ved at spille 
uvigtig og lille og bruge trygheden som undskyldning?  

En meget lille procentdel af verden er parat til at handle på det, de i 
virkeligheden godt ved, er sandt for dem. Du hører til denne lille 
procentdel (ellers ville du slet ikke læse dette her). Reflekter over, hvilken 
gave det er, at du tager dig selv alvorligt på denne måde.  

Hvad tænker du, hvis jeg siger: ”Hvis du ikke føler frygt, er du enten 100% 
tilfreds eller i fornægtelse omkring, hvad der virkelig er vigtigt for dig.”  

Erkend og føl de områder af livet, hvor du slet ikke mærker livet, men i 
stedet lukker ned og lader dig styre af dine egne hæmmende vaner og 
overbevisninger. Hører du til, dem der tænker: ”Jeg skal kontrollere livet” 
og ”få styr på tingene”, mens livet bliver ved at løbe om hjørner med dig?  

Kan du genkende dig selv i nogen af følgende fælder? De er alle 
undskyldninger for ikke at manifestere det, du ønsker.  

1. Du lader livet tage over (lever i reaktion) 
2. Du tænker: ”Den dag, jeg ved, hvad jeg virkelig vil, handler jeg.”  
3. Du tænker: “Jeg ved ikke hvordan – og får mig aldrig taget sammen til 

rigtigt at finde ud af hvordan.” 



Undersøg om du har bedøvet dig selv for din egen frygt  
1. Enten som et travlt, travlt menneske, der aldrig tager sig selv 

alvorligt nok til virkelig at handle.  
2. Eller som en, der formindsker sig selv (”Jeg fortjener det ikke”, ”Jeg 

er ikke god nok”, ”Jeg ved ikke nok”, etc.)  
3. Eller har du gjort noget andet vigtigere? Givet andre ting/

mennesker/steder en større betydning end dig selv? 
  
Hvis du gør det, du plejer at gøre, så vil du få de samme resultater, som du 
altid har fået. Du kommer fra din frygt, som du tror er dig, men det er den 
ikke. Slet, slet ikke. Du har frygt, men du er ikke din frygt! Lad os nu kigge 
på, hvordan du stopper dig selv mere specifikt i dit liv. Lad os udforske det.  

Del 2: Hvad gør du ikke lige nu, fordi du er bange?  
Hvordan forhindrer frygt dig specifikt i dit liv lige nu? Inden for hvilke 
livsområder har du samlet ting, steder, relationer, overbevisninger og indre 
hæmmende historier, som stopper dig? 

ØVELSE 

Skriv alle de områder, dit liv indeholder, ned i overordnede kategorier. 
Det kan for eksempel være: familie, venner/bekendte, økonomi, hus/
have, børn, parforhold, sundhed, kærlighed, spiritualitet/selvudvikling, 
rejser, fritid, uddannelse, selvpleje, karriere etc. Notér de kategorier, 
som du oplever, du har i dit liv.  

Giv dem herefter et tal fra 0 til 10 – hvor 10 er der, hvor du er frygtløs 
og lever det ud, du ønsker (og er en gave i dig selv), hvorimod 0 er der, 
hvor du er virkelig, virkelig utilfreds. Husk, at der ingen rigtige tal er, og 
det kun er dig, der ved, hvad det betyder at være en gave i dit liv. 

Når du har givet områderne deres karakter, så kig på de områder, der 
ikke har fået 10, og skriv så hurtigt du kan – og helst uden at tænke for 
meget over det – hvad der forhindrer dig i, at det er 10.  

Det kunne være: ”Det, der forhindrer mig i at give mig selv 10 i mit 
parforhold er, at jeg er bange for at...” eller ”Det, der forhindrer mig i at 
give mig selv 10 for min karriere er, at jeg er bange for, at… jeg 
forhindrer mig selv på følgende måde...”.  

Skriv løs – få al frygten ud på papiret og del gerne din liste på Bloggen. 



Del 3: Dine hjemmeopgaver indtil næste modul  
Indtil næste gang har jeg en række hjemmeopgaver til dig. Den første 
opgave indtil næste modul er, at du skal holde øje med, hvad der i 
hverdagen får dig til at forsvinde ind i frygt. Hvor er dine fælder? Hvor 
lukker du af?  

Disse fælder kan for eksempel være relations-orienteret frygt (i forhold til 
din omverden og din nærmeste), frygten for tomhed (for eksempel en 
finansiel frygt) og ”retfærdigheds-følelsen” (hvis jeg giver for meget, kan 
det være, at jeg ikke får noget tilbage). 

Tænk dertil også over, hvad din højeste vision for dig selv er?  
Hvad er det, du virkelig vil have ud af det her forløb?  

Reflekter dernæst over: Hvordan forhindrer du dig selv? Hvordan stopper 
du dig selv her, fordi du mener, ”at sådan er det bare” eller ”sådan er jeg 
bare”? Hvad får dig til at kollapse i frygt? (For eksempel, når nogen kigger 
dig i øjnene? Når nogen giver dig et godt tilbud?). 

Du er ikke dine vaner af unødvendig, mental frygt. Du har vaner – du er 
ikke dine vaner. Del gerne dine tanker med mig og de andre på Bloggen.  

Ingen andre end du har den magt i dit liv, der skal til for at se netop din 
frygt i øjnene. Dybest set har du et valg. Dit liv giver dig konstant 
udfordringer. Men hvordan du håndterer de udfordringer, du får, er op til 
dig. Og ja, der kan komme udfordringer, som synes uhåndterlige – 
selvfølgelig. Men ingen kan tage valget fra dig, og ingen kan tage den 
indsigt fra dig, at de ting, du kommer ud for i dit liv, din frygt, ikke er noget, 
der „bliver gjort” imod dig. Det sker bare.  

Kort opsummeret: 
 
Del 1 af modulet er at finde ud af, hvad og hvor din frygt er – mærk 
den.  

Del 2 er at blive klar over, hvordan du egentligt forhindrer dig selv ved 
at tage ovenstående øvelse alvorligt. 

Del 3 består i at lave disse hjemmeopgaver og reflektere over din 



Så der er ingen grund til at fornægte din styrke – selv i den værst tænkelige 
situation har du et valg. Valget om at vælge frygten til som en ven i stedet 
for som en fjende. Livet er et spil, som du kan vælge at spille nærværende, 
på dine egne præmisser, eller fraværende og mellemtilfreds på præmisser, 
som du kan prøve at bilde dig selv ind, at andre har udstukket for „stakkels 
lille dig”, og hvor du altså er indsvøbt i falsk, unødig frygt.  

Mit livs største frygt har altid været at leve i en form for evig trance. Som en 
zombie. Styret af hvad man bør og ikke bør – hvad man kan og ikke kan. 
Styret som af en indre diktator til et liv fyldt af indre og ydre fordomme. 
Hovedet fyldt af frygt, kroppen anspændt og lukket, hjertet beskyttet. Leve 
livet med lukkede øjne fjernt fra virkeligheden fortabt i indre og ydre 
forstillede dramaer. Et liv præget af en kedsommelig rutine med få glimt af 
lykke, en prædefineret ramme, et ubevidst fængsel.  

Mit første skridt på vej hen imod det, mit hjerte virkelig ville, har for mig 
været at bliver klar på, hvor jeg lod min frygt stoppe mig. Det er det, jeg vil 
bede dig fokusere på til næste gang. Hvordan frygt specifikt har givet sig 
til udtryk i netop dit unikke og vigtige liv.  

Husk: du har mere power end du aner! 

Kærlig hilsen 


