
Hvem 
gider være 
en sur dame?

-og får sure damer 
  virkelig succes?

arbejdsbog 



Denne arbejdsbog er skrevet med hjertet til hjertet og hvis du bruger den til at give 
dig og dit hjerte plads til at vokse og blive endnu mere dig, er vores mission lykkedes. 

Vi er faktisk overbeviste om, at bruger du denne arbejdsbog aktivt, vil du gennemgå 
en proces der vil forvandle dig og udfolde de feminine kvaliteter i dig. Ikke bare 
følelsesmæssigt, inden i dig, men også synligt, udenpå, så vi andre virkelig kan få at 
se, hvor smuk du er. 

Det kan også være at der er behov for at flere maskuline kvaliteter i spil. 
Uanset er denne arbejdsbog til dig, der vil være mere dig, mere lysende, lækker, suc-
cesfuld og glad.

Processen kan meget vel spænde over et par måneder eller et halvt år. Du kan også, 
med fordel, tage en weekend ud af kalenderen. Bruge noget tid alene med dig selv 
og gå i intensiv proces med dit forhold til de feminine aspekter i dit liv og hvordan du 
gerne vil udleve dem..? 

En godt tip er at starte med at se videoen i sin fulde længde. Derefter kan du altid se 
den igen, sideløbende med at du arbejder med din arbejdsbog. 

Et andet godt tip er at finde en notesbog frem, som du kan skrive i og måske have 
med dig, da de spørgsmål du vil blive stillet undervejs, har det med at give svar, ikke 
blot i nuet, men også ofte i de efterfølgende dage og døgn.

Du kan starte fra starten med det første spørgsmål eller du kan begynde med de 
spørgsmål du synes er mest relevante og inspirerende. Du er feminin i din kerne, 
(højest sandsynlig) og dermed alligevel tilpas sansende til udmærket bedst selv at vide 
hvad der passer til dig.

Vi ønsker dig god fornøjelse,

Kærlig hilsen

Sofia Manning og Manning Inspire
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•	 Hvad vil du gerne have ud af denne arbejdsbog?
•	 Hvad vil du gerne have svar på?
•	 Hvad håber du på, at kunne ændre efterfølgende?
•	 Hvem ønsker du at være som kvinde? Hvis du skulle tegne et billede af dig selv, 

hvordan ser du så ud, som den kvinde du ønsker at være? Hvem er hun? Hvilke 
kvaliteter rummer hun? Hvad kan hun? Hvad gør hun? Hvordan lever hun sit liv? 
Med hvem og hvorfor?

kære dame, Hvem er du?
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Hvor feminin føler du dig på en skala fra 1-10 (hvor 10 er så feminin som muligt)? 
Hvor motiveret er du, på en skala fra 1-10, for at få mere adgang til det feminine?

Øvelse
Brug fem minutter på at skrive ned, hvad du mener er henholdsvis feminine og 
maskuline kvaliteter:

- Feminine
- Maskulin

Skriv ned, hvad du tænker, når du hører ordet feminin. 
•	 Hvad er feminin for dig?

Øvelse 
Tænk tilbage på dine tidligere parforhold. 

•	 Hvordan var balancen mellem det feminine og det maskuline? 
•	 Var i meget ens, eller formåede i at opretholde polariteten? 
•	 Hvem var den mest dominerende? 
•	 Hvem stod for, hvilke opgaver i parforholdet? 

Øvelse 
Tænk på dit nuværende forhold eller det forhold du gerne vil have i fremtiden. 

•	 Hvad kan du gøre for, at der bliver plads til jer begge og både det feminine og 
maskuline?

Ekstra refleksion
Tænk over, hvilke skift, der har været i dit liv, som har medvirket til skiftene fra 
maskulin til feminin og falsk maskulin til falsk feminin?

•	 Hvis du er i et parforhold, hvilket stadie var du så på, da du tiltrak ham?
•	 Hvor er du nu?
•	 Hvor vil du gerne befinde dig?

Øvelse
•	 I hvilke situationer har du brug for det maskuline?
•	 I hvilke situationer har du brug for det feminine?
•	 Hvad har du behov for, at din mand eller du selv giver dig,  

når du kommer hjem?

feminin - maskulin
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Øvelse 
Spørg dig selv: ”Gavner det dig, at være sur på din mand/mænd i lang tid, også 
selvom han/de forsøger at gøre det godt igen”?

•	 Hvad kan du gøre for, at lette stemningen hurtigere og lettere?
•	 Hvilke mennesker finder du mest tiltrækkende? 
•	 Hvilke kvaliteter gør, at de mennesker er tiltrækkende?
•	 Hvordan kan du integrere de kvaliteter?

Hvem gider være en sur dame?
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vi elsker alle sammen på så 
uendelig mange måder.

Hvad er tiltrækkende for dig? 
Hvad er kærligHed for dig, 
når det Handler om parforHold 
og intimitet?



3 kvaliteter
Hvilken feminin rolle befinder du dig mest i? Mor? Luder? Feminin?
Beskriv, hvad du gør, når du er i den rolle?
Hvad forestiller du dig, du må gøre for at få adgang til de andre roller?

Øvelse
Beskriv, hvordan du mener, de 3 kvaliteter kommer til udtryk.  
Hvad gør de, hvordan ser de ud?

- Mor  
- Lillepige
- Luder

•	 Hvilken én af de 3 kvaliteter befinder du dig mest naturligt i?
•	 Hvordan kan du integrere de andre kvaliteter mere i dit liv og  

skabe mere variation i dit liv?
•	 Hvad kan du gøre for at lyse mere i din hverdag?
•	 Hvad kan du gøre for at være mere varieret? Skriv 10 ting. 

Øvelse
•	 Hvilken én af de 3 kvaliteter har du modstand på?
•	 Hvorfor?
•	 Og hvad kan du gøre for at få mere adgang til denne kvalitet?

Øvelse
•	 Hvem kan du modellere i hverdagen, for at få åbnet mere op for  

de andre kvaliteter? 
•	 Hvad kan du gøre for at komme mere ned i kroppen?

Ekstra refleksion
Forestil dig, at du er nyforelsket.

•	 Hvad er det i gør for hinanden? Hvad udviser i? Hvad gør i af ting for hinanden?
•	 Hvordan kan du gøre dig mere romantisk umage i dit nuværende forhold, eller 

det forhold du gerne vil have?
•	 Hvordan kan du åbne op for mere kærlighed i dit liv?
•	 Hvordan kan du skabe mere kemi i dit forhold/dit liv?
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Hvad ønsker kvinder & mænd sig,
egentlig?

Hvordan tiltrækker jeg den 
partner jeg ønsker mig?

•	 Hvad kan du få fra din mand, som ingen andre kan give dig?
•	 Hvad er den ene primære ting, som din partner kan give dig?
•	 Hvad har en mand brug for? Er det en kvinde, der bare kan det hele selv? 

•	 Hvem kan du få til at støtte dig i at udvikle de 3 kvaliteter?
•	 Hvad vil vi egentligt gerne have?
•	 Hvad har du brug for?
•	 Hvad har du lyst til?

Hvilke sider af mig selv skal jeg udvikle, for at være på det stadie, hvor jeg er og 
tiltrække den mand, jeg gerne vil have/har?

•	 Hvad kan du gøre for at ære dig selv mere?
•	 Hvordan kan du skifte mere i følelserne? 
•	 Hvordan kan du vise din mand/mænd, at du har mere længsel efter ham/dem?

Udfordring
Hvad har du generelt ikke lyst til at give? 

•	 På arbejdet?
•	 I dit parforhold?
•	 I dine venskaber?

Hvad vil det koste dig, hvis du fortsætter med ikke at ville give, og har modstand 
på det?

Tænk over 
•	 Hvad er det bedste for alle i denne situation?
•	 Hvordan kan jeg give mere i den verden jeg er i?
•	 Hvad gør dig afstresset?

Skriv en liste med 100 ting, der gør dig rigtig glad. 
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integration

tak til dig!

•	 Hvad kan du gøre i dag, for at prøve de 3 kvaliteter af?
•	 Hvordan kan jeg klæde mig, så jeg er en gave i verden?
•	 Hvordan kan jeg gå ud i dag, så jeg er en gave i verden?

•	 Hvor feminin føler du dig lige nu på en skala fra 1-10?  
Hvad har gjort forskellen?

•	 Hvor motiveret er du, på en skala fra 1-10, for at få mere adgang  
til det feminine?

•	 Hvad har gjort forskellen?

Du har nu gennemgået en proces, som, hvis vi skulle bestemme, mange kvinder 
har godt af at gennemgå. Den har i al fald gjort en kæmpemæssig forskel i vores  
liv, både personligt og professionelt. Prøv at se tilbage på alle dine besvarelser i din 
notesbog eller der hvor du har skrevet dine svar og se hvilke svar og refleksioner der 
stikker ud. Hvad overraskede dig mest? Hvad har gjort den største forskel.

Vi er altid meget interesserede i at høre hvad der får kvinder til at udvikle sin femini-
nitet og åbne sig op overfor verden. Du er velkommen til at skrive til os, ris, ros, 
kommentarer, solstrålehistorier. Vi vil glæde os til at høre fra dig.

Skriv på info@manninginspire.com

manning inspire // arbejdsbog // Hvem gider at være en sur dame? // 07

mailto:info%40manninginspire.com?subject=Hvem%20gider%20at%20v%C3%A6re%20en%20sur%20dame?

