
ARBEJDSARK 
Modul 6: Grundfrygt 

Kære Cirkel,  

Når du er deltager her i Sofias Circle, tillader jeg mig at antage, at du 
allerede har gennemgået en eller flere af de 7 livskriser  eller i al fald har 
haft, og måske stadig har, frygten for dem tæt inde på livet. 

Jeg vil ikke decideret arbejde med kriserne i dette arbejdspapir, men 
derimod gå i dybden med din frygt for dem, og hvordan du kan undgå at 
lade dig styre af den.  
 

Din grundlæggende frygt 
Står du midt i en af disse kriser eller kan mærke, at din frygt bliver særlig 
aktiveret ved én af livskriserne og den specifikke frygt, der ofte knytter sig 
hertil, så fokusér dit arbejde lige nu på denne ene frygt. 

Du ved kun selv hvilken frygt, der fylder mest i dig, og hvad du skal handle 
på. Husk, der er intet rigtig og forkert svar. Der er bare dig – overfor dig. 

1. De syv livskriser er: 

Dødsfald 
Skilsmisse 

Afhængighed 
Økonomisk ruin 
Alvorlig sygdom 

Depression/stress 
Afskedigelse/fyring 



 
Fællesnævneren for alle kriserne er i sidste ende frygten for døden. Det er 
ikke sikkert, at du har én frygt, som er den største frygt. Pointen med 
øvelsen er blot at pege på, hvor du har mest energi. 

2. Hvad er min største frygt?  

Svar intuitivt på nedenstående spørgsmål – notér kun svarene, hvis det 
hjælper på dit tankeflow. 

Er min største frygt dybest set at dø? 

Er min største frygt at miste dem, jeg holder allermest af? 

Er min største frygt at blive ensom? 

Er min største frygt at mærke livet, som det virkelig er? 

Er min største frygt at miste min basale tryghed og min frihed?  

Er min største frygt at miste kontrollen over mig selv?  

Er min største frygt at miste min identitet? 

Svar ærligt på følgende:  

Møder du dit liv fuldt ud?  

I hvilke situationer lukker du dit hjerte?  

I hvilke situationer åbner du dit hjerte?  

Er dit liv, som du behandler det lige nu, til for at leves eller overleves?  

Hvad skal der til for at du kan åbne dit hjerte, også overfor din frygt?  

Hvem eller hvad skal du stole på? 



Vigtigt 
Du skal kun lave denne øvelse, hvis du kan mærke, at det er helt ok. Hvis 
du bliver bange for overhovedet at lave øvelsen, så lyt til det og lad være.  

Øvelsen er ikke farlig, og der kan ikke ske noget ved at lave den, men vi 
har forskellige grader af sensitivitet. Det er meget simpelt: Hvis du kan 
mærke i din mave, at du ikke har lyst til at lave denne øvelse, så spring den 
over. 

3. Dette moduls øvelse 

Sæt tiden indtil næste modul af til at være i ”træningslejr” med din 
grundlæggende frygt. Husk, at frygten ikke er virkelig, men blot 
befinder sig i dine tanker.  

Sæt dig ned to gange om ugen indtil næste modul og fremkald din 
frygt. Bed frygten om at komme frem og vise sig med alt, hvad den har. 
Hvad er det, du virkelig er bange for? Hvad er det, der ikke må ske?  

Sørg for, at du trækker vejret og hele tiden har i baghovedet, at frygten 
ikke er virkelighed. Virkeligheden er, at du observerer din frygt. Der er 
én bag ved det hele, som ser på frygten og studerer den.  

Du er ikke din frygt. Du har en frygt.  

Spørg din frygt: Hvad vil du mig? Hvad er budskabet?  

Spørg derefter den klogeste, mest bevidste del af dig: Hvad skal jeg 
lære af min frygt? Hvad ved jeg, som er mere sandt?  

Træk vejret. 



4. Refleksionsøvelse 

Nu, hvor du er gået i træningslejr, så leg videre med din frygt. Højst 
sandsynligt har den været der altid og vil sikkert altid være der. 
Fordelen er, at du nu lærer den at kende og kan bruge den som din 
ven og en styrke. 

Beskriv nu din frygt. Hvilke scenarier udspiller sig? Forestil dig næsten, 
at du skulle skrive manuskriptet til en film baseret på din frygt. Hvad 
handler frygten om? Tænk tilbage på tidligere kriser i dit liv, eller andre 
situationer hvor frygten er kommet op. Spørg dig selv: 

Hvad skete der da? 
Hvad gjorde jeg?  
Hvad tænkte jeg?  

Og allervigtigst: Hvad lærte jeg?  

Noter dine svar i din notesbog.  

Spørg nu dig selv: 
Er du virkelig villig til at tage livet i hånden og lære dig selv at kende?  

Er du virkelig villig til at møde dig selv og din største frygt?  
Tør du lære dig selv at kende, rumme dig og alle dine mørke sider?  

Noter dine svar i din notesbog. 

Du har et valg. Du kan beslutte dig for at handle på din 
grundlæggende frygt eller fortsat at lade frygten styre dig. Der er 
ingen hurtig løsning, der eliminerer din grundlæggende frygt. Den 
eneste vej igennem din frygt og eventuelle krise er villigheden til at 
turde stå ved dig selv og tage ansvar for dig selv, hele vejen.  

Er du bange for dig selv?  
Forlader du dig selv?  

Eller ærer du dig selv?  
Holder du dig selv i hånden? 



Udfordring 
I dette modul vil jeg gerne udfordre dig til at opsøge tre mennesker, som 
du ved, har oplevet en af livskriserne, og interviewe dem om deres 
oplevelse.  

Brug modellen ”Hvad skete der?”, ”Hvad gjorde du?”, ”Hvad lærte du?” og 
”Hvad er – retrospektivt – gaven i den oplevelse?”. 

Vær ikke bange for at spørge nogen om deres krise – det kan være en 
glæde eller en lettelse for dem at tale om det skete. Og du skal ikke 
forveksle dit eget eventuelle ubehag ved emnet med deres. Mange vil 
sætte pris på muligheden for at gå i proces omkring oplevelsen og se den i 
det lys, du med dine spørgsmål inviterer til. 

Del meget gerne din oplevelse med disse samtaler med os andre på 
Bloggen på Sofias Circle eller på vores Facebook (under naturlig 
hensyntagen til de adspurgtes identitet, selvfølgelig...).  

Kærlig hilsen 


