
ARBEJDSARK 
Modul 9: En ny praksis 

Kære Cirkel,  

Velkommen til modul 9, hvor jeg vil introducere dig for det at have en 
praksis og hjælpe dig med at skabe en ny og egen praksis.  

HVORFOR OVERHOVEDET HAVE EN PRAKSIS? 
En praksis kan hjælpe dig, hvis du har en tendens til at bekymre dig eller 
tænke over, hvad andre mon tænker om dig og glemmer at mærke efter, 
hvad der er rigtigt for dig. Hvis du ofte er ude i fremtiden, tilbage i fortiden 
eller inde i andres hoveder, kan en praksis og et fokus hjælpe dig til at 
vende tilbage til dig selv og det, som er sandt i din hverdag. For alt for 
meget af det, vi oplever til hverdag, sker faktisk kun inde i vores hoveder.  

Hvis vi blev bedre til at se virkeligheden, som den er, og ikke skabte så 
meget drama omkring den og hvis vi holdt op med at tolke på alting, ville 
det blive meget mere enkelt at være til. Samtidig kan et liv uden indre 
drama gøre dig i stand til at handle på din virkelighed og udleve din vision.  

Ved at skabe en praksis signalerer du til dig selv, at du ikke forventer 
mirakler, men er committed på lang sigt. At du er klar til at gøre, hvad der 
kræves. For hvorfor er det, vi forventer, at vores liv skal forandres over 
natten? Det er at lyve for dig selv, og det eneste, du får ud af det, er at blive 
skuffet over din egen uformåen.  

Der er ingen mirakelkure, men gør du processen sjov, sand og inspirerende 
og er tålmodig med dig selv, vil du se resultater, som du end ikke har 
turdet drømme om. Så skab en praksis, der understøtter din vision og se 
dine ønsker realiseret i hverdagen! 



SKAB EN PRAKSIS DER VIRKER 

SÅDAN GØR DU 

1) Brainstorm  
Find papir og blyant frem og brainstorm på, hvordan en praksis kunne 
se ud for dig. Du kan bruge de følgende spørgsmål som inspiration:  

• Hvad drømmer du om at have tid til i din hverdag?  

• Kan du komme i tanker om (måske korte) perioder i dit liv, hvor 
det lykkedes dig at indføre en ny vane, som gjorde dig rigtig 
godt (eksempelvis at skrive dagbog eller meditere hver 
morgen)?  

• Hvad længes du efter at gøre mere af eller begynde på? Hvilke 
irritationer vil du gerne være foruden i din hverdag? Hvad 
forstyrrer eller afbryder dig mest i din hverdag?  

• Hvilke mennesker vil du gerne omgås? 
Hvilke miljøer, aktiviteter eller oplevelser, vi du gerne være en 
del af?  

• Hvad vil du gerne blive bedre til i forhold til din egenkærlighed 
(eksempelvis blive bevidst om hvornår du taler grimt til dig 
selv)?  

• Hvilke dramaer kunne du bearbejde ved at skabe en daglig 
praksis?  

2) Lav nu en liste med 5 handlinger, rutiner eller nye vaner, som du 
ønsker at have fokus på de næste tre måneder.  

Skriv disse 5 nye elementer i din praksis ind i din kalender. Du skal 
committe dig selv til din nye praksis ved at sætte tid af til den, have 
fokus på den og være vedholdende over en periode på 3 måneder.  

Når de tre måneder er gået kan du med god samvittighed sige, at du 
har integreret en ny vane i din praksis.  



KORT SAGT 
Det er vigtigt at minde dig selv om, at al forandring tager tid og at det er 
det lange seje træk i hverdagen, der gør forskellen. Derfor er din praksis så 
vigtig. Nu er der kun tilbage at give dig et spark ud i virkeligheden, derude 
hvor drømme bliver til virkelighed - hvis du vel og mærke tør tage 
ansvaret!  

TIL INSPIRATION 

HUSK 
Din praksis er dér, hvor de gode intentioner bliver til virkelighed - der hvor 
du i praksis (!) committer dig til forandring i det lange løb frem for at jagte 
den nemme, hurtige (ikke eksisterende) løsning. Det er derfor det måske 
vigtigste element, du kan fokusere på i din udvikling.  

Husk at dele med de andre på Bloggen og/eller på Facebook. Du kan for 
eksempel dele gode ideer fra din brainstorm til inspiration for andre, og 
ikke mindst de 5 nye vaner, du committer dig til at integrere i dit liv. 

Kærlig hilsen 

Min egen praksis – i dag ser den sådan her ud:  
:  

• 5 gåture i dejlig natur pr. uge. 
• En kop dejlig grøn the om morgenen. 
• Skrive dagbog mindst en gang om ugen. 
• Danse til en sang på stuegulvet (alene eller med mine børn). 
• 3 udviklende kurser pr. år. 
• Tid alene hver uge (mindst 1 aften). 
• Ser sjældent fjernsyn. 
• Tid til at læse bøger, der inspirerer mig. 
• Vide at det at sige nej ofte er at sige ja til mig selv. 
• Handl på drømme ofte. Det får mig til at føle mig levende.  
• Taler ikke dårligt om andre. 
• Huske mig selv på, at livet er en leg og jeg er fuldstændig fri. 


