
ARBEJDSARK 
Modul 2: Frygt, fup & fakta 

Andet modul af Sofias Circle handler om at dissekere sin frygt. Om at finde 
ud af, hvilken slags frygt, der du går rundt med. Og om det, der føles som 
frygt, i virkeligheden er noget andet. 

Hoved-frygt og Mave-frygt 
Frygt kommer op, når der er noget vigtigt på færde. Når noget virkelig kan 
gøre en forskel i dit liv, når noget er på spil. Men der er forskel på hoved-
frygt og mave-frygt. Og det er hoved-frygten, du skal ændre dit forhold til i 
den kommende tid, så den kan være din coach, din motivator, dit livs 
bedste indpisker.  

Udfordring 1: Hoved-frygt  

Når du tænker eller føler ’jeg kan ikke’, ’jeg tør ikke’, ’jeg vil ikke’, så stop 
op og  mærk efter om det “blot” er en tanke. Eller om det er en “reel” 
frygt. Reel frygt sidder i kroppen.  Hovedfrygt lever i dine tanker. Hvor 
kan du mærke din frygt?  

Hver gang dine tanker og indre dialog fortæller dig, at der er noget du 
ikke “kan" eller “bør”, så se om du kan lade tanken/dialogen passere 
forbi. Uden at “hægte dig” fast på den.  

Brug det i stedet som motivator og spørg dig selv: Hvad er det jeg 
virkelig vil lige nu? Og hvordan kan jeg vende den mentale frygt til at 
være min ven, min motivator, i stedet for min fjende i denne situation?  

Frygten har kun magten, hvis du bliver siddende, handlingslammet og 
apatisk. Når du rejser dig og går mod det, du ønsker, mister frygten sin 
kraft. Tag ikke mit ord for det: Prøv det selv. 



 

 

Udfordring 2: Mave-frygt  

Læg også mærke til din mave-frygt, din intuitive frygt. Læg mærke til din 
krop, når den fortæller dig vigtige beskeder. Måske kan du mærke, at 
du er presset og skal tage den med ro. At du ikke skal gå ned ad den 
mørke gyde eller indgå i dette samarbejde. Du kan mærke det i din 
mave, før du tænker en tanke om det.  

Din mave-frygt er oftest klogere end din hovedfrygt, men vi spiser eller 
dulmer den væk, handler os væk fra den, fokuserer på noget andet. 
Spørg den i stedet:  

Hvad vil du mig? 

Hvad er din besked til mig lige nu?

Udfordring 3: Giv frygten væk  

Hver gang du mærker frygt i den kommende tid, så giv den væk som en 
gave – til verden, til universet, til livet. Hvad vil der ske, hvis du blot for 
en kort stund, for en kort periode ikke spiller med på den frygt, der 
dukker op, men i stedet hver gang siger: ’Jeg giver nu denne frygt væk 
til universet’?  

Meld dig ud af den klub, de fleste mennesker er medlem af: Den hvor, 
man spiller lille, søger tryghed og ikke går efter det, man ønsker.  

Det kommende stykke tid, når du mærker hoved-frygten røre på sig, så 
tal til den, hold den frem i dine hænder og sig: Jeg giver nu denne frygt 
væk til universet, jeg har ikke brug for den nu. Og slip den så... 



Vælg et livsområde eller en udfordring, som du vil bruge som ’prøvekanin’ 
og fokusområde i arbejdet med teknikkerne og indsigterne i Sofias Circle.  
Svar på følgende spørgsmål - og skriv det ned et sted: 

1) Det område af mit liv, som jeg vil fokusere på at eksperimentere og lege 
med i dette forløb, er:  

2) Hvordan vil dette område af dit liv se ud, når du har integreret fuldt ud, at 
frygten er din motivator og din ven?  

3) Hvordan lever du? Hvem er du? Hvad gør du? 

Frygt er dit tegn til at handle.  
Til at åbne dig, tage udfordringen, og gøre noget.  

Kærlig hilsen 


