
ARBEJDSARK 
Modul 5: Tvivl 

Kære Cirkel,  

Det er umuligt at gennemgå en transformationsproces uden på et eller 
andet tidspunkt at komme i tvivl om.. ja, ofte hele projektet faktisk.  

Der kommer et tidspunkt, hvor det synes ualmindeligt tillokkende at smide 
håndklædet i ringen og som oftest er det lige omkring nu, tvivlen melder 
sig. Nu, hvor du forlængst har sagt farvel til din gamle, velkendte og trygge 
måde at være på. Nu, hvor du har bevæget dig ud på gyngende og ukendt 
grund. Nu hvor der ikke synes at være nogen vej tilbage.  

Det sidste er vigtigt, at bide mærke i, for der er ikke nogen vej tilbage! Du 
har dybest kun en vej at gå, og det er fremad! Og det er godt, for længere 
fremme forsvinder tvivlen helt af sig selv. Indtil du når så langt, vil jeg gerne 
hjælpe dig med at overmande din eventuelle tvivl.  

Her er 4 metoder, der - også helt generelt - er supereffektive, når du står 
midt i tvivlen og tænker: Skal jeg det her? Skal jeg fortsætte? Tør jeg det? 

1. POSITIV FEEDBACK 

Gå ud i verden og bed 3 mennesker, du respekterer om at give dig 3 
komplimenter til dit højeste selv. (hør mere herom på lydfilen). Vi er selv 
ofte de sidste til at se lyset i os selv. Derfor har vi brug for andres hjælp 
til at se lyset. Skriv komplimenterne ned og sæt dem et prominent sted!
Eller på flere prominente steder…



Til sidst vil jeg sige til dig, at det ikke er tilfældigt, hvis du på nuværende 
tidspunkt er blevet overvældet af tvivl. Tvivlen kommer nu som et tegn på, 
at du er langt i din proces. Faktisk så langt, at du er tæt på at kunne smide 
hammen og iklæde dig en ny - en du selv har designet. En, der passer til 
den, du gerne vil være. En du er lige om lidt.  

Overvind din tivvl. Den har vundet over dig alt for mange gange før.  
Nu er det din tur! 

Kærlig hilsen

2. Ryd dit hjem 

Ryd dit hjem for ting der får dig til at tvivle. Lyt til lydfilen og gå dit hjem 
igennem for ting, der får dig til at tvivle. Smid ALT det ud, der sår tvivl i 
forhold til dine drømme.  Det kan være gamle eksamensbeviser, 
gammelt tøj, gamle breve. Ud med det. I dit hjem skal der kun være 
ting der støtter dig og din forandringsproces. Ikke ting der ikke gør. 

3. Omskriv din historie 

Ofte kan vi hænge fast i gamle historier, som ikke støtter os mere. (Lyt til 
mit eksempel på lydfilen). Sådan behøver det ikke være. Dit fremtidige 
og nutidige jeg behøver ikke blive holdt tilbage af dine gamle historier.  
Øv dig på at ikke hænge fast i historier fra din fortid. Øv dig i at se bort 
fra det, der får dig til at tvivle. 

4. Hæng ud med din klan! 

Sørg for at have en mennesker omkring dig, som støtter dig. Det kan 
være en eller flere. Det kan være en stor eller en lille gruppe. Sørg for at 
se dem regelmæssigt. Især i perioder, hvor du går i gennem 
forandringer og/eller handler på drømme. Især, når du tvivler på dig 
selv og dit projekt.  


