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   Dag 21 

Øvelse 16. Fra kliche til rolle til fortrolighed 
     til autenticitet  
4:00 min. 

Når vi relaterer, så kan vi mødes i forskellige 

grader af dybde. Er der et menneske, du ønsker 

en bedre og dybere relation til, er denne øvelse 

en rigtig god visualisering at gøre, før I skal 

ses. Den guider dig gennem fire lag af mulig 

dybde at mødes i. 

Øvelsen kan foretages i relation til en kollega, 

en ven, en partner, en forælder. Der er ingen 

grænser for, hvem du kan lave øvelsen i forhold 

til, men du kan selvfølgelig selv justere, hvor 

dybt du forestiller dig relationen gå. Ofte tror vi, 

at vi kan kun være autentiske med vore aller-

nærmeste. Men hvorfor ikke tilstræbe at møde 

verden uden panser og maske? Møde verden i 

vores allermest lysende, ærlige og ægte tilste-

deværelse. Og invitere til, at den anden gør det 

samme.
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»Sæt dig og luk øjnene, forestil dig selv og den 

anden siddende i samme rum, i en passende 

afstand, så I kan tale sammen eller være stille 

i hinandens selskab. Forestil dig så, at I ud-

veksler lidt almindeligheder, I har en behagelig 

KLICHE-præget samtale. 

Forestil dig næst, at I samtaler eller udfører en 

aktivitet sammen - i relation til de ROLLER, I 

plejer at udfylde i hinandens selskab. En akti-

vitet eller en dialog om et indhold, hvor I hver 

især smukt udfylder jeres rolle. Både i forhold 

til de kompetencer, I hver især besidder, og i 

forhold til den personlighed og de egenskaber, 

I har.

Forestil dig som det næste, at I udveksler FOR-

TROLIGT om et vigtigt emne. I er begge ærlige, 

åbne og fuldt tilstede. 

Og nu til det dybeste lag af relation, der ikke 

nødvendigvis er knyttet op på samtale, men lige 

så vel kan være stille samværen. Forestil dig 

selv og den anden i AUTENTISK tilstedeværel-

se. Dér hvor I er åbne, nærværende, gennem-

sigtige. I føler jer sitrende levende, ikke fanget 

ind i tanker om fortid og fremtid. I udfolder i 

attitude og blik jeres sande jeg, jeres essens. 

Samværet er på én og samme tid sitrende le-

vende og helt roligt. 

Slut roligt øvelsen med den intention at mødes 

ude i den fysiske verden på den måde, som du 

visualiserede inden i dig lige nu.« 

TEKST til LYDFIL




