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c/o  A Change,  Lotte Klarskov. 

Din store drøm og dit livs formål 
 
Det er kun dig der ved, hvad der får dit hjerte til at synge. 
 
Der er flere måder at blive bevidst om din store drøm. Det vigtigste er, at det er en 
drøm om en fremtid, hvor du trives og opfylder dine ønsker og behov. Det er dig, der 
bestemmer og former drømmen. Husk på, at i en drøm kan alt lade sig gøre.  
 
Når du svarer på spørgsmålene og konkretiserer din drøm og dit livs formål er det 
vigtigt, at du ikke stopper op og overvejer om det rent faktisk kan lade sig gøre. Du skal 
lade din kreativitet få fuld opmærksomhed så dine ønsker og drømme slippes løs. Som 
del af den kreative proces besvarer du spørgsmål, der hjælper dig med at blive afklaret 
om dit livs formål, og som varmer dig op til at beskrive din store drøm. 
 
Den kreative proces: 
Svar på nedenstående spørgsmål, du skal ikke vurdere eller stoppe op. Bare lad dine 
svar flyde. For nogle fungerer det bedst når en anden stiller spørgsmål og skriver 
svarene ned. Alternativt kan du besvare spørgsmålene mens du optager dem på f.eks. 
din telefon. 
 

• Hvad holder du så meget af at lave, at du vil betale for at lave det? 
• Hvad har du en passion for? 
• Hvad ville du vælge at gøre, hvis du havde uanede ressourcer? 
• Hvem er de personer i historien som du beundrer mest, og hvorfor? 

 
Når du svarer på disse spørgsmål får du en overordnet idé om dit livs formål. 
Spørgsmålene fjerner begrænsningerne fra dit nuværende tankesæt og hjælper dig til at 
blive virkelig kreativ.  
 
Hvis du ønsker yderligere klarhed kan du stille dig selv følgene spørgsmål: 

• Hvad drømte du om at gøre som barn? 
• Hvad ville du være når du blev voksen? 
• Hvad ville du gøre, hvis du var garanteret succes? 

 
 
Fortæl frit eller skriv alt ned som det kommer til dig uden at stoppe op og vurdere. Dette 
er en kreativ proces og det er vigtigt, at du lader din kreativitet få frit løb. Du behøver 
ikke at være specifik eller tænke over, hvordan det kan lade sig gøre. Senere i processen 
bliver du konkret og organiserer dine tanker og ideer. 
 
Læs dine svar eller hør din optagelse inden du fortsætter. 
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Din store drøm 
Hop 3 – 5 år ud i fremtiden og vær i din drøm. Du skal virkelig mærke, at du er der. 
Forestil dig, at du interviewes i et talkshow, hvor du i nutid fortæller om, hvad du har 
opnået og hvordan det er at leve sin drøm.  
Det er ofte nemmere, hvis du har en fortrolig at fortælle til og som skriver dine svar. 
Den anden person kan lade sig inspirere af nedenstående liste til at stille spørgsmål. 
Alternativt kan du optage dine svar på din telefon så din kreative proces ikke forstyrres 
af skriveprocessen. Husk dette er en fortsættelse af din kreative proces. 
 
Vigtigt! Formuler dine sætninger som positive henimod sætninger. Undgå negationer, og 
undgå at skrive ting som du vil væk fra eller ikke ønsker. 
 

• Fortæl om, hvem du er sammen med, og hvordan I har det.  
• Hvordan I skaber indhold og formål i jeres hverdag.  
• Hvor I er og hvad I oplever.  
• Hvad du ser omkring dig, hører, lugter, smager og mærker (aktiver dine sanser så 

meget som muligt). 
• Hvordan dit helbred har det, og hvordan du trives. 
• Hvilke positive følelser og tilstande du er i. 
• Hvem du er som person nu, hvilke værdier afspejler du, og hvilke karaktertræk 

andre beskriver dig med. 
• Hvad står du for og hvad tænker du om dig selv? 
• Hvordan du er en succes, og hvordan det opleves og føles. 
• Hvordan dit energiniveau er, og hvordan du får det bedste ud af din dag. 
• Hvilke nye kompetencer eller færdigheder har du tilegnet dig? 
• Hvad mestre du? 
• Hvordan er din økonomiske situation, hvad er din indkomst og din formue? 
• Hvordan du inspirerer andre. 
• Hvordan du positivt påvirker andre. 
• Hvem du er som leder og hvordan din lederstil er. 
• Hvordan opleves du af andre? 
• Hvad får dig til at stå glad ud af sengen hver morgen? 
• Hvordan former dit liv sig, fordelt mellem arbejde, fritid, hobbies og familieliv? 
• Andre ting som du er opmærksom på og som er vigtige for dig? 

 
• Fortæl også, hvorfor denne drøm som du har opnået er vigtig for dig. 

 
Fortæl gerne om andre emner indenfor de forskellige livsområder. Livsområderne er for 
mange: familie, venner, karriere, fritid og hobbies, helbred, samfundet og spiritualitet. 
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Konkretisering af din store drøm, og dit livs formål. 
 
Dit livs formål. 
Måske har du allerede ideer til nøgleordene til dit livs formål? Hvis det er tilfældet så 
skriv dem ned, og hvis du har et umiddelbart bud på en sætning så skrive den. 
 
Læs dine svar fra side 1 i denne øvelse, og læs også dit svar på punkt 4. i øvelsen 
”Afklar dine værdier”. Sætningen som du har skrevet som inskription til din gravsten 
giver ofte en god ide om dit livs formål. 
 
Sammenfat de vigtigste nøgleord og formuler dem til en sætning, der giver mening for 
dig. Sætningen formuleres i nutid og gerne så du kan huske den. Den skal give dig 
energi og glæde når du siger den højt fordi den afspejler dine behov. Lad dig ikke 
bremse af, at den skal være den helt rigtige, du udvikler dig og det gør dit formål sikkert 
også. 
 
Dine vigtigste nøgleord fra side 1: 
 
 
 
Din besvarelse af punkt 4 i ”Afklar dine værdier”: 
 
 
 
Formuler dit livs formål: 
 
 
 
 
 
Eksempel. 
Vigtige nøgleord fra besvarelser på side 1:  
overbevise andre om mine holdninger og meninger, få andre til at grine og slappe af, 
have mere fritid og frihed, humor, optimistisk, troværdig, stand up komiker eller 
skuespiller. 
Besvarelse på punkt 4 i ”Afklar dine værdier”: X var et humoristisk menneske som 
skabte positiv forandring for andre. 
 
Formuler dit livs formål: 
Som leder bruger jeg humor til at få kollegaer til at grine og slappe af, og til at udfordre 
deres holdninger og meninger, så de bliver bedre til at trives i forandringer. 
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Din store drøm 
Genopfrisk dine værdier og skriv dem her: 
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 
Læs dine eller hør svar fra interviewet om, hvordan det er at være i din drøm. 
 
Ud fra dine besvarelser beskriver du en kort og rammende vision eller drøm. Du kan lade 
dig inspirere og skrive videre på nedenstående sætning 
 
Hvis jeg kunne være, gøre og have alt i verden ville jeg……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk at formulere drømmen positivt med det du ønsker og lad den gerne være lidt vild. 
Det udfordrer dig og sætter en overlægger, der fastholder dit fokus. 
 
Det vigtige hvorfor 
Hvorfor er drømmen vigtig for dig? Hvad giver det dig? 
 
 
 
 
 
Herefter konkretiserer du realistiske mål for de næste 6 måneder, 1 år og 2 år. Og du 
beslutter, hvilke tiltag du vil gøre senest i morgen for at overbevise dig selv om, at du 
vitterlig har besluttet dig for at opnå din drøm. 
 
Når du planlægger dine mål så kik din besvarelse fra opgaven ”Find dine styrker” og 
svare på punkt 5 i opgaven. Du vil blive mere bevidst om, hvordan du bruger dine 
styrker, samt hvilke der er vigtige for at opnå og leve din drøm. Brug dine styrker mere. 

mailto:Lotte.Klarskov@leaderswhoinspire.com
http://www.leaderswhoinspire.com/

