28 MÅDER
AT SIGE FRA PÅ
1. Nej, jeg er ikke interesseret.
2. Det lyder som en god sag, men vi giver til noget andet i år.
3. Nej tak.
4. Nej, det kan jeg ikke i aften.
5. Desværre er det ikke et godt tidspunkt.
6. Tak fordi du spurgte, men jeg er ikke tilgængelig den dag.
7. Nej tak, men det lyder sjovt, god fornøjelse!
8. Tak fordi du tænker på mig, men det kan jeg ikke.
9. Jeg er ikke interesseret, men jeg kan overveje, hvem der
kunne være interesseret, hvis det ville være nyttigt.
10.Nej tak, jeg har en anden forpligtelse.
11.Jeg ville ønske, jeg kunne få det til at fungere, men det kan jeg
ikke lige nu.
12.Tak, men jeg kan ikke.
13.Det er egentlig ikke noget for mig, men tak.
14.Det lyder fristende, men jeg står over..
15.Jeg vil gerne, men jeg ved, at jeg vil fortryde det, hvis jeg ikke
kommer i seng til tiden.
16.Jeg sætter virkelig pris på, at du spørger mig, men jeg kan ikke
forpligte mig til det lige nu.
17.Du ved, jeg har været der en gang, og det var virkelig ikke
noget for mig.
18.Mine planer er allerede fastlagt den weekend.
19.Desværre har jeg noget andet.
20.Det virker ikke for mig.
21.Det lyder godt, men jeg kan ikke forpligte mig til noget andet..
22.Jeg er ikke i stand til at nå den tid.
23.Jeg har for meget på min kalender lige nu.
24.Det er ikke muligt med min tidsplan lige nu.
25.Jeg forsøger at ære min familietid lige nu, jeg kan ikke
forpligte mig.
26.Jeg har andre prioriteter, der er vigtigere lige nu.
27.Jeg arbejder virkelig på at sige nej, så jeg kan sige ja til min
familie.
28.Jeg bliver nødt til at sige nej denne gang.

