
evolvia

Eitthvað stórkostlegt 
bíður mín

ég er svo ljót að það 
vill enginn leika við 
mig
HRÆÐSLUVIDDIN MÖGULEIKAVIDDIN

Ég á ekkert erindi í 
þettaGet ekki teiknað

ég er of vitlaus fyrir þetta 
verkefni, það kemst upp um 
mig fljótt

Þetta er heilbrigðismál

Þetta mun ekki virka fyrir mig.

Ég passa ekki inní 
hópinn Það mun virka fyrir mig þótt þetta 

virki ekki fyrir 50% þeirra sem prófa

Við erum öll 
kærleikur og fegurð  í 
kjarnanum

Það er allt hægt með réttu 
hugarfari

Ég þori ekki að opna hjarta mitt og deila 
með öðrum í þessu námi

Kann þetta ekki, get þetta ekki. Ég skil þetta 
ekki

Ég nota ekki tima vel

Ég er ekki nógu dugleg.

Ég gæti gert meira ef - 
ég væri skipulögð

Það kemur allt vitlaust útúr mér þessa 
dagana.

ég veit ég get treyst og ég ætla að opna

Þarf að leyfa hlutina að 
gerast

Ég er svo leiðinleg í tækni

ég er ekki nægilega 
hugmyndarík

Tengjumst 
öll

Ég er buin að þjálfa
möguleikavidds 
vöðvana. 

ég get ekki náð andlegri tengingu, ég hef það ekki í mér

Ég er ég og það er nóg. Líka þegar ég veit 
ekki allt um hver ég er.

Ég er glöð að 
ég sé og spotta 
hræðslur

Að vera jákvæð er 
ógeðslega 
mikilvægt

Hún er buin að tala 
allt of lengi

Get ekki halda 
halda 
einbeitinguna

Gott brauð 

ég tapa, ég er 
léleg

Líkamlega hrædd. Við erum eins og 
hræðsluvíddarvélar

Inn á milli skorar Arsenal

Þreytt

Ég má líka

Þetta virkar á heilsu - 
alveg !

Við getum snúað 
allt við  !

Ég er ekki 
með

Ég er svo ljót - 
engin vil leika

Ég get 
treyst

Ég er ekki andleg

Ótti Góða ekki 
reyna þetta

Viltu leika

Ég er falleg 
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GLEÐI

Ég get
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