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Hvordan får jeg det sagt? 
 

Nedenfor finder du eksempler på, hvordan du åbner op og viser din sårbarhed via ord. Det er stort set altid 
svært i starten – men bliver nemmere og nemmere. Øvelse gør mester. 
 
Hvornår kan jeg sige det?  
At vente på det såkaldte rigtige tidspunkt kan sætte os selv og vores relationer [liv] i venteposition. Ofte er 
der ikke et godt tidspunkt. Der er det tidspunkt, vi vælger. Tag chancen. Bryd barrieren. Bær frygten. 
 
Hvorfor skal jeg [egentlig] sige det? 
For at give dig selv plads og for at komme tættere på de mennesker, du ønsker at have tættere på. For at 
komme tættere på dig selv. Ofte taler vores krop meget højt, når vi ikke sætter ord på det, vi går og rumler 
med.  
Når vi ’lader som ingenting’, taler vores kropssprog og energi alligevel.  
 
Skal jeg virkelig bruge ordet BANGE? 
Bange kan være et stort ord for nogle at bruge i starten [selvom det dybest set er sådan, vi har det].  
Benyt derfor gerne ’bekymret for’ eller ’frygte at’, hvis det er nemmere for dig.  
 
 
Jeg kan være bange for, at du vil xx 
Jeg kan frygte, at du vil xx 
Jeg kan være bekymret for, at du 
 
Jeg kan være bange for, at jeg vil xx  
Jeg kan frygte, at jeg xx 
Jeg er lidt bekymret for, om jeg xx 
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Tal Gennem Frygten-formlen trin 1 
Forbered dig lidt inden … 
 

 
1.   Hvad har du svært ved at få sagt? 
2.   Til hvem? 
3.   Hvorfor (hvad er du bange for/hvad holder dig tilbage/bekymrer dig) 
 
 
Tal Gennem Frygten-formlen trin 2 
 
 

Jeg kan være bange for (frygten) + derfor har jeg ikke xxx (konsekvensen) 
+ det, jeg har brug for at sige er (behovet) = sårbar. 

 
Med denne formel blotter vi vores følelser og tanker uden at vide, hvordan den anden vil reagere.  
Vi ’løber’ en risiko. Det er meningen. 
 
Alle handlinger ude af komfortzonen træner vores hjerne og øger kendskabet og kontakten til vores egne 
ressourcer = større indre tryghed. 
 
 
SÆTNINGER I NUTID – eksempler 
 
Frygten for at fremstå svag 
(Frygt) Jeg har altid haft svært ved at vise, at jeg ikke kan mere. Magter mere. Har lært hjemmefra, at man 
bare skal tage sig sammen. Op på hesten-igen-agtigt. (Konsekvensen) Derfor har det været så svært for 
mig at sige, hvordan jeg virkelig har det. Det har betydet, at jeg trækker mig. Lader som om, at alt er i 
skønneste orden, selvom jeg faktisk ikke aner ud eller ind. Kan bare mærke, at jeg ikke har det godt. Jeg har 
brug for (behov) at turde være mere ærlig over for mig selv og min omverden. Så nu starter jeg med dig og 
håber, du kan rumme det.  
 
Frygten for ikke at slå til 
(Frygt) Jeg er ind indimellem bange for at fremstå som en, der ikke kan finde ud af det [brug evt. uduelig, 
inkompetent], (konsekvensen) derfor har jeg trukket den lidt for meget i ørene med at bede om hjælp, 
(behov) men jeg er faktisk nået til et sted, hvor jeg ikke kan komme videre uden. Vil du hjælpe mig? 
 
Frygten for at blive misforstået 
(Frygt) Jeg kan være bange for, at du misforstår mig, (konsekvensen) så jeg er lidt usikker på, hvordan jeg 
bedst muligt får sagt det, jeg har på hjerte. (behov) Jeg har behov for at fortælle dig, at jeg indimellem 
synes, at du brokker dig meget over andre mennesker og er meget hård i tonen. Det giver en dårlig 
stemning. 
 
Frygten for at miste 
(Frygt) Jeg er inderst inde bange for at miste dig, (konsekvensen) derfor reagerer jeg indimellem voldsomt, 
når jeg mærker, at du trækker dig og ikke vil tale. (behov) Jeg har brug for at vide, om du er okay? Om du 
vil mig? 
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Frygten for at blive afvist 
(Frygt) Jeg er fundet ud af, at jeg simpelthen er bange for at blive afvist, (konsekvensen) så jeg byder ikke 
rigtig ind med muligheder for at vi kan ses (kan være alt muligt andet, man ikke giver sig selv lov til)  
 (Behov) Det vil jeg rigtig gerne lære at håndtere og blive bedre til. Jeg har bare lige brug for, at du ved, 
hvordan jeg har det med det. 
 
Frygten for andres vrede 
(Frygt) Jeg er bange for, at du bliver vred, (konsekvensen) så jeg har ikke rigtig fået fortalt dig, hvordan 
jeg har det med den beslutning, du har taget. (behov), men jeg vil gerne fortælle dig, hvordan den har 
påvirket mig. Husk at det er min oplevelse, min reaktion og jeg forsøger at tage så meget ansvar for den som 
muligt. Jeg har brug for, at du bare lytter, mens jeg taler.  
 
SÆTNINGER I DATID 
 
Ofte kan det være svært at tage tingene, lige når de opstår. Være sårbar i momentet. Det kræver øvelse. 
Nogle gange kommer vi i tanke om, hvad vi skulle have gjort eller sagt på bagkant. OG DET ER HELT OKAY. 
Der er ingen udløbsdato for at træne din sårbarhed.  
 
Du kan altid gå tilbage til en person og sige; 
 
Jeg har tænkt over vores samtale/snak, og i virkeligheden havde jeg svært ved at være helt ærlig, fordi … 
 
Jeg har været bange for xxx, derfor har jeg ikke sagt det her før, men jeg har virkelig behov for at sige, at … 
 
OG det er vigtigt at gøre det indimellem af den simple grund, at du giver dit indre liv plads og er villig til at 
tage din del af ansvaret for at skabe klar kommunikation – indeni og udenpå.  
 
Hvornår skal jeg genoptage en samtale? 
Du kan teste vigtigheden af at få tingene sagt, ved at registrere om dine tanker stadig kredser om personen, 
samtalen. Hvis ikke – så lad det ligge. Hvis det bliver ved, så tag fat på det. 
 
Den svære samtale  
Mange taler om svære samtaler. Hvad er det reelt set, der gør en samtale svær? 
En samtale i sig selv, er ikke svær. Det er følelserne, der skal bæres, der forekommer svære. Fordi de kan 
være ubehagelige og vi er fra naturens side skabt til at flygte fra ubehag.  
 
Det er vejen igennem samtalen, der kan forekomme uoverkommelig, fordi man ikke konkret ved, hvordan man 
skal rumme det potentielle ubehag – og frygter det værste 
 
Øvelse gør mester. 
 
Med disse forslag håber jeg, at du vil kaste dig ud i at give dig selv plads og dit indre liv plads – så du kan 
gøre livet lettere med vilje. 
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HUSK; leder du ikke frygten – styrer den dig.  
 
Når vi er bange for at blive afvist, afviser vi os selv, ved ikke at sige, hvad vi har på sinde [frygten får lov til at 
styre vores adfærd]. 
 
Når vi er bange for at miste, kommer vi til miste noget af os selv, fordi vi ikke tør sætte os selv i spil [frygten får 
lov til at styre vores adfærd]. 
 
Tag fat om livet med begge hænder og sæt dig selv i spil. 
 
Rigtig god fornøjelse. 
 
Alt det bedste  
 
Anja 


