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SÅDAN gør du 2018 til dit år 
- skab det liv, du ønsker. 

”If you want to BUILD A 
SHIP – don’t turn up 
people to collect wood 
and don’t assign them 
with tasks and work – 
BUT RATHER teach them 
to long for the immensity 
OF THE SEA 
 
                                            Antoine de Saint-Exupéry 

Hvilke mål eller 
ønsker kan du 
have for 2018 som 
kan indeholde 
disse passioner 
eller drømme?   

Hvad er dine  
    passioner? 
 
 - lav en liste…  
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Forestil dig, at du d. 31.12.18. 
kigger tilbage på året der gik,  
hvad vil være tegn på, at 2018 
var dit år?  

Lav en liste på 10 ting, du vil have 
gjort, og som vil fortælle dig, at 
2018 blev et anderledes år.  

Vælg den handling på listen, der 
er lettest for dig at gøre. Hvad vil 
være et første lille skridt for dig at 
tage i den retning?   

DU ER PÅ VEJ 

Gem listen, efter 
et par måneder 
kan du måske 
vælge en ny ting, 
som du ønsker at 
fokusere på og 
målrettet arbejde i 
retning af. 
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Begynd, hvor 
du er, - brug 
hvad du har - 
og gør hvad 
du kan… 

Fyld formene ud med ressourcer 
og styrker, der kan hjælpe dig på 
vej til dette første lille skridt…. 

Ideer & tanker 

Strategier & redskaber 

Mennesker 
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Hvad var de tre sværeste 
udfordringer du havde i 2017? 

DU ER –  
      SÅ MEGET 
             -  PÅ VEJ 

Efter at have 
givet et 
tilbageblik på 
det kommende 
år J flytter vi 
blikket til året 
der er gået.  
 

 
Hvordan overkom du dem - og 
måske gjorde dem til succes’er 
eller i hvert fald mestrede dem?  
 
Hvordan kan du bruge de 
styrker og ressourcer til at 
skabe de forandringer du  
ønsker i  2018?    

Midtvejsstatus:  
Tag en stund til 
eftertænksomhed 
måske til sommer; 
Hvad har du nået 
og hvad har du 
mestret?  
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Har du en undskyldning, som du 
holder fast i, som begrundelse 
for, hvorfor du ikke kan gøre det 
du gerne vil? 

DU ER PÅ VEJ 

Forestil dig, at din fortid er som 
en computer harddisk, der er 
blevet slettet, så undskyldningen 
er helt slettet. 

Hvad er muligt for dig nu?  
Lav en liste med mindst 10 
handlinger, du nu kan tage. 
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SÅDAN gør du 2018 til dit år 
- skab det liv, du ønsker. 

Forestil dig at du går i seng i 
aften og om natten, mens du 
sover, sker et mirakel, og du 
vågner op og finder at du har 
arvet 2 millioner kroner.  

DU ER PÅ VEJ 

Hvilken forskel ville det gøre? 

Hvilken forskel ville det gøre? 

Hvilken forskel ville det gøre? 

Hvilken forskel ville det gøre? 
Hvilken forskel ville det gøre? 

Hvilken forskel ville det gøre? 
       - med tak til Rayya Ghul 
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TÆNK I LISTER….. 

Lav en liste over ting, som 
du håber vil bringe dig 
glæde den kommende uge.  

Lav en liste over ting ved dig 
selv, som du IKKE behøver 
ændre, og altså er tilfredse med. 

Lav en liste over de bedste 
beslutninger, du har truffet i 
dit liv indtil nu. 

Lav en liste 
med de ting du 
er nysgerrige 
på… 

Lav en liste med 
erfaringer og 
oplevelser, som 
har fået dig til at 
føle, at du lever 
livet til fuldest… 

List alle de små 
ting, der er sket 
i dag, og som 
bringer dig 
glæde / ro /
tilfredshed / ? 

DU ER –  
      SÅ MEGET 
             -  PÅ VEJ 
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TÆNK I SKALAER….. 

På en skala fra 0-10, hvor 10= du 
er sikker på, at du kan opnå det 
du vil for 2018., og 0 det modsatte.  
Hvor sikker er du? – og hvad er 
tegn på, at du er på X? 

På en skala fra 0-10, hvor 10= du 
er totalt motiveret for at nå 
dine mål for 2018, og 0 er det 
modsatte.  
Hvor motiveret er du? – og hvad 
er tegn på at du er på X? 

Reflekter over;  
Hvad eller hvem 
kan bidrage til, 
at du kommer 
højere op på 
skalaen?  

Spørg dig selv:  
Hvad vil være 
anderledes, når 
du er 0,5 eller 1 
trin højere på 
skalaen?  

DU ER –  
      SÅ MEGET 
             -  PÅ VEJ 
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TÆNK I BREVE….. 

At skrive breve er velkendt - og 
nogle breve skaber mening i 
kraft af at blive skrevet, - andre 
ved at blive genlæst  J  

Lav en liste over ting ved dig 
selv, som du IKKE behøver 
ændre, og altså er tilfredse med. 

Skriv breve til dit fremtidige dig, - 
du vælger, hvor langt ude i 
fremtiden de skal læses. Måske ved 
næste årsskifte, måske om 3 år, 5 år 
eller…. – måske afhænger det også 
af, hvilket brev du skriver.  

- over steder jeg 
gerne vil hen. 

- over hvad jeg 
gerne vil gøre 
mere af. 

- over det jeg 
ønsker mig af 
livet. 

- fortællingen om 
en særlig dag. 

- over de styrker 
og ressourcer jeg 
ved, jeg har.   

- over  løfter til  
mig. 

DU ER –  
      SÅ MEGET 
             -  PÅ VEJ 


