
ARBEJDSARK 
Modul 4: Fælder 

Velkommen til Modul 4 

Du er nået et godt stykke på din rejse. Jeg ved, hvilke udfordringer og 
hvilken modstand, du møder på din vej, men også hvilke fantastiske styrker 
og personlige, unikke aha-oplevelser du helt sikkert har fået. Faktisk er du 
så langt nu, at det er tid til at se nærmere på, hvad der i virkeligheden sker, 
når du faktisk handler på dine drømme. Nærmere bestemt hvilke fælder, du 
falder i igen og igen, trods din fine vision og alle de positive intentioner. 

Dette moduls opgave og udfordring handler om fokus. Først og fremmest 
fordi vores personlige ‘fælder’ normalt ikke er noget, vi beskæftiger os så 
meget med, og dernæst fordi vi ofte slet ikke er klar over, at vi sætter disse 
fælder op for os selv. Det interessante ved at fokusere på dine fælder, og 
grunden til at vi går i dybden med dem her på Modul 4 er, at de på mange 
måder er nøglen til, at vi ikke skaber de liv, vi ønsker os og drømmer om. 

Hvis vi lod være med at falde i fælder hele tiden, ville vejen til vores mål og 
drømmeliv være let og ligetil. Vores fælder er i høj grad kimen til vores 
ulykke. Og i stedet for hele tiden at lede efter lykken og tro på, at den ind i 
mellem kommer i glimtvise øjeblikke, er min erfaring og overbevisning, at 
alle mennesker, neden under alt rodet, alle fælderne, alle de saboterende 
mønstre, i virkeligheden indeholder en god portion ren, rå lykke. 

Faktisk er der tale om en hel strøm af lykke, fred, kærlighed, ro, frihed – 
hvad du end virkelig brændende ønsker dig, er det efter min overbevisning 
til stede inde i dig hele tiden. Problemet opstår, når vi åbner vores mund og 
begynder at tænke og handle (for meget eller for lidt). Jeg tror på, at hvis 
ikke vi satte fælder op for os selv, alle steder i vores liv, ville vi dybest set 
være lykkelige. 



Så det er i virkeligheden langt mere interessant at undersøge, hvordan i 
alverden vi bærer os ad med at være ulykkelige og falde i fælder i tide og 
utide, end hvordan vi kan få mest mulig lykke serveret. 

Udfordring 
Dette moduls udfordring er derfor at stille skarpt på, være nysgerrig 
omkring, fokusere på og studere hvor og hvordan dine personlige fælder 
kommer til udtryk. For at minde dig om, hvad en fælde egentlig er, kan du 
huske på, at en fælde er en form for selvsaboterende mønster, som 
blokerer vejen til dine mål og drømme for dig. Og for at finde ud af, hvad 
dine fælder er og hvordan du falder i dem, kan du svare på spørgsmålene i 
denne udfordring. 

UDFORDRING 1 

1. Hvilke såkaldte negative følelser ender jeg ofte med at have? 
Hvad er mine mest velkendte, negative følelser? 
Er det vrede, jalousi, tristhed, opgivenhed, harme, skam, frygt, 
mindreværd? Skriv ned, lige nu, hvad det er for dig, her eller i din 
notesbog. 

2. Hvad udløste denne følelse? 
Hvad skete der? Prøv objektivt at beskrive, hvad der egentlig skete. 
Hvem var tilstede? 
Hvad blev sagt og gjort? 

3. Hvad har jeg virkelig brug for lige nu? 
Spørg dig selv fra et åbent hjerte og vent på svaret – og handl på det! 

4. Hvordan kan jeg integrere en ny handling eller et nyt mønster i 
fremtiden? 
• Hvad kan du gøre, tænke, føle og sige i stedet? 
• Hvilke nye systemer kan du integrere i stedet? 
• Hvad og hvordan vil du råde en virkelig god ven til at komme ud af 
• fælderne og videre i sit liv? 

Se på dine fælder som en detektiv, der skal løse et mysterium. Hvor ofte 
kommer de op, hvad handler de om, er det en fællesnævner? 
Vær nysgerrig. Også selvom det kan lyde mærkeligt og som “den 
omvendte verden”. 



Fælderne er vejen til frihed 
Del meget gerne, hvad du oplever med modulets udfordring, med de 
andre på Forum hvad du oplever. Jo mere du åbner op og deler ud af dig 
selv, jo mere vil du få igen. Du skal naturligvis ikke tro på, at det er sandt, 
bare fordi jeg siger det, men jeg vil gerne give dig det som endnu en 
udfordring under dette modul. Åbn op og del, og få dine egne erfaringer 
med, hvad der sker, når man åbner op og deler ud af sig selv. 

Ekstra udfordring 
En sidste opgave under dette modul, fældernes modul, er at tage noget tid 
for dig selv. Om det er en aften, en dag, en uge eller en weekend alene, så 
prøv det af, hvis du har lyst. Ofte når jeg har arbejdet intenst med og brudt 
igennem nogle af mine grundmønstre, hvilket har skabt positiv fremgang i 
mit liv, har jeg været alene med mig selv, enten på et rart hotel, eller i 
sommerhus eller på retreat. Det er underordnet, hvor du tager hen, så 
længe det er langt fra din email og telefon og hverdag, et sted hvor du kan 
fokusere på at være dig. 

Hvis du har tid og mulighed, vil jeg varmt anbefale, at du under dette 
modul tager dig selv præcis så alvorligt, at du handler aktivt på at finde 
noget tid til et privat alenerum, i alt fra en halv dag til en uge eller 14 dage. 

Til dig, der virkelig vil arbejde i dybden med dine fælder: Undersøg også, 
hvad fældernes positive budskab er. Simpelthen ved at spørge og stille 
skarpt på: “Hvad er fældens budskab? Hvorfor kommer den op i mit liv 

 
Husk: 

Kærlig hilsen 

All that is required is that you accept  
all that is unacceptable in you. 


