
ARBEJDSARK 
Modul 7: En gave 

Kære Cirkel,  

Der kommer et tidspunkt i ethvert menneskes liv, hvor man må holde op 
med at søge svarene hos andre og i stedet finde dem hos sig selv. Dette 
moduls arbejdspapir indeholder nogle opgaver og udfordringer, som kan 
hjælpe dig med at søge disse svar. Og med at blive en gave i Verden.  

1. Hvad skal der til? 
Allerførst, så spørg dig selv: Hvad skal der til, for at du bliver en gave i 
verden og viser verden, hvem du virkelig er? 

2. Fem udfordringer 
Kig på udfordringerne i boksen herunder. Find ud af hvilken én eller hvilke 
to du har mest energi på. Den eller de to sætninger, du har mest energi på, 
er dem du skal integrere. Integrere betyder ikke at du skal gøre noget på 
en bestemt måde. Tværtimod. Du skal ikke gøre noget. Faktisk vil hver af 
disse udfordringer højst sandsynligt kræve at du snarere holder op med at 
gøre noget. At du stopper op og åbner dit hjerte. Åbner dit sind. Din frygt 
vil melde sig. Og når den gør det, skal du holde den i hånden.  

• Når du holder op med at ville være anderledes, bliver du 
anderledes.  

• Når du accepterer, at livet bogstaveligt talt er hvad det er, vil alt 
være som forandret.  

• Når du ikke længere fokuserer på at skulle vide det hele, ved du 
det hele.  

• Når du holder op med at fokusere på at præstere, finder du ud af 
at du kan alt.  

• Når du bliver ligeglad med at blive en succes eller en fiasko, vil du 
blive en succes.



3. Træk stikket ud – og vær her nu.  
Hvis du ikke allerede har gjort det, og du er committet til at være en gave i 
verden, så er det tid til at fokusere på DIG og komme fuldt tilstede i dit liv, i 
dit nu – og nu og nu og nu. Startende fra nu af.  

Her er et afsnit fra min bog fra 2009: Hvad venter du egentlig på? 

Tør du trække stikket ud? I en dag, en weekend, en uge? Hvad skal der til?  

Når du er fuldstændig til stede i dit liv, tager du helt andre beslutninger, 
end når du ikke er. Du kan ikke være stresset og være til stede i nuet på 
samme tid. Det er umuligt. At være til stede i nuet gør dig i stand til at 
håndtere alting efterhånden som det kommer til dig. Stress kommer af et 
behov for kontrol, og det behov forsvinder, når du er til stede i nuet. 

At være til stede i nuet handler om nærvær. Om ikke at være i dine tanker, i 
fortiden, i fremtiden, men i virkeligheden, som den er lige nu og her. Også 
selv om den virkelighed, du er i lige nu, giver dig lyst til at flygte. Hvis du 
har børn, ved jeg, du har oplevet følelsen af at være til stede. Det er ikke en 
kompliceret tilstand at opnå. Det er ganske enkelt. 

”To gange om året tager jeg væk en uge. Væk fra alt: Kontoret, e-
mails, mobilen. Helt væk. Ud i bjergene eller langt ud i en hytte i en 
skov. Her tilbringer jeg en uge, hvor jeg blot slapper af og gør præcis, 
hvad der falder mig ind. Jeg taler ikke med nogen, min mobil er 
slukket, jeg ser ikke TV eller hører radio.  

Lyder det nørdet? Det er det måske, men hvis du prøver det, bliver du 
afhængig. 

Jeg hygger mig og læser bøger, sover, tænker, mediterer, går lange 
ture. Og det gør jeg, selv om der ligger store bunker med “haster!” 
på skrivebordet, eller selv om jeg eventuelt måtte gå glip af den helt 
store nyhed i netop den uge. Og det gør jeg med ro i sindet, fordi jeg 
har fundet ud af, at når jeg kommer tilbage er jeg en bedre leder, en 
bedre coach, en bedre ven og bedre kæreste.  

Hvad sådan en uge gør for mig,  er at jeg kommer fuldstændig 
tilstede i mit liv.” 



Børn er gode til at trække os ind i nuet, til at være der sammen med os, 
fordi de selv er til stede i nuet. Undersøgelser viser, at børn kun bruger to 
procent af deres tanker på fremtiden, derfor er de vores store læremestre i 
den enkle men alligevel udfordrende kunst at være til stede i nuet. 

Der er ikke noget hokus pokus ved at være til stede, du oplever det sikkert 
hver dag, om end i et kort glimt, uden at være bevidst om det. Ved at blive 
bevidst om at være til stede, er jeg sikker på, du vil opleve flere stunder i 
nuet. Og så vil du langsomt blive bedre til at genkende dem og derefter 
skabe flere af dem.  

Jeg vil varmt opfordre alle til at trække stikket ud, blot for en stund, i 
kortere eller længere tid. Det er op til dig. Det er det vigtigste, vi som 
mennesker kan lære hinanden og lære i vores liv.  

Vær her nu! 

 
Og jeg tilføjer lige – vær den gave, du er – nu.  

Kærlig hilsen


