
ARBEJDSARK 
Modul 3: (B)ryd op 

I de næste to uger skal du – hvis ikke du allerede er i gang – til at handle på 
den vision, som vores forløb sammen begyndte med. Altså, hvordan dit liv 
ser ud efter dette forløbs fokus på at leve uden unødig, selvskabt frygt. 

For at opleve og registrere, hvordan du håndterer frygt, bliver du nødt til at 
handle og dermed se den frygt, der dukker op, i øjnene. Vejen mod din 
nye vision for dit liv går blandt andet gennem oprydning. For at hjælpe dig 
igang, giver jeg dig her et par udfordringer: 

UDFORDRING 1 

Spørg dig selv: For virkelig at være fuldt ud tilstede i mit eget liv, hvad skal 
jeg så rydde op i, rydde ud i eller gøre noget ved lige nu? 

Spørg dig selv: Hvilke hæmmende vaner støtter mig ikke længere?  
Hvad skal der til, for at jeg har et godt forhold til mig selv? Hvilke 
overbevisninger vil jeg gerne integrere?  

Del meget gerne dine lister og overvejelser på Bloggen. 

UDFORDRING 2 

Tag mindst 1 dag, men helst en længere periode, og praktisér dovne-
øvelsen: Vær så doven, du overhovedet kan, og gør kun noget, hvis det er 
så vigtigt for dig, at du kan mærke, hvor meget du tænder på det, og hvor 
passioneret en handling det vil være for dig.  

Del gerne dine iagttagelser og tanker fra denne øvelse på Bloggen.  



 
Sådan skaber du en gameplan: 
Forpligt dig mht. tid, ressourcer og ansvar. 

Inden for coaching er en “gameplan” det værktøj, du bruger til at sætte 
specifikke datoer på dit “hvordan” fra HHH planen. 

Jeg er selv en meget stor tilhænger af “gameplaner”. Både fordi de kan 
hjælpe med at nedbryde et langsigtet mål i delmål, hvilket kan gøre 
projektet mere overskueligt, og fordi selve gameplanen forpligter til at 
handle – trin for trin. 

Min erfaring er, at langt de fleste af os fungerer bedst, hvis vi ikke skal 
overkomme for meget på en og samme tid, men derimod kun tager et 
skridt ad gangen og koncentrerer os om de delmål, som skal nås først. 

1. Fokuser på de mål, du har defineret under dit “hvordan” og definer, 
hvad der skal til, for at du når hvert enkelt af målene. 

2. Specificér dit ønskede resultat; del det op i bidder – ned til mindste 
detalje! – og gør det specifikt og målbart. 

3. Sortér grundigt alt det fra, du ikke behøver at gøre for at opnå resultatet. 
Samt finde ud af, hvad du bliver nødt til at gøre for at opnå dit resultat – og 
hvor ofte. 

4. Arbejd dig så “baglæns” fra dit ultimative mål: 
• Hvad skal du gøre hver uge, måned, kvartal osv.? 
• Hvad skal du gøre dagligt? 
• Hvad skal du evt. gøre flere gange dagligt? 

UDFORDRING 3 

Bryd din vision for forløbet i Sofias Circle ned i en handlingsplan, en 
gameplan. Beskriv, hvad der skal ske hver måned/uge/evt. også dag 
under dette forløb, for at du kan manifestere din vision.



5. Tag din kalender frem og sæt tid af til de enkelte trin. Du skal forpligte 
dig til, hvornår du helt præcist vil gøre det, du har planlagt!  

6. Lav et system, som du regelmæssigt kan måle dine fremskridt ud fra 
(dagligt om nødvendigt). Det er nemlig vigtigt, at det bliver et system, der 
virker for dig. Måske vil det virke for dig at køre et system direkte i din 
kalender – eller måske er det bedre, at du designer en specifik, personlig 
gameplan. Med “at måle” fremskridtene mener jeg: Markér i din kalender, 
hvornår du skal have opnået sine mål og/eller delmål, sørg for, at du når 
sine mål inden for den fastsatte tid – samt husk at fejre det, hver gang du 
har nået et mål. 

Gameplanen skal være enkel, overskuelig og motiverende! Det er en god 
idé at placere den færdige gameplan et sted, hvor du hele tiden bliver 
mindet om den. På den måde fungerer den som en daglig påmindelse om, 
hvor du er i forhold til dine mål, og hvilke handlinger der skal tages i dag.  

Gør dine resultater målbare – og fejr dem!  
Fejr både de små fremskridt og de store resultater. Jeg fejrer altid mine 
fremskridt. Det kan være alt fra at ringe og dele resultatet med en god ven 
til at købe noget, du har ønsket dig. 
  
Slutteligt, hvis du endnu ikke har haft lejlighed til at beskrive din vision for 
den kommende tid, så er det tid nu: Beskriv i detaljer, hvordan dit liv skal 
være efter arbejdet i Sofias Circle. Hvem er du, hvor er du, med hvem og 
på hvilken måde, både på de indre og ydre linjer.  

Jeg glæder mig allerede til næste modul. 

Kærlig hilsen 


