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Hvordan er du i din bedste udgave?  
 
I vores drømme og ønsker til fremtiden er det, der virkelig trækker i os ofte et ønske om 
at fremstå som den bedste udgave af os selv. Vi vil have oplevelsen eller mærke, at det 
er den vi er. Prøv at dykke ned i baggrunden for dine konkrete mål og ønsker, og spørg 
dig selv, hvad er det reelt jeg ønsker mig af dette? Du vil blive klar over, at du reelt 
ønsker at føle det bedre med dig selv, eller ønsker at have en bedre livskvalitet.  
 
Netop derfor er det vigtigt at du er bevidst om, hvad du ønsker af dig selv og at du 
oplever, at du fortsat arbejder med at opnå det. Det giver glæde og tilfredshed, der 
fastholder en positiv cirkel. Du oplever, at du rykker dig i retning af den person du 
drømmer om at være, og du øger din bevidsthed om at du har styring af processen.  
 
Brug dine svar fra øvelsen ”Din store drøm og dit livs formål”, vurder om der er brug for 
justering eller uddybning. 
 
Sæt konkrete mål for, hvordan du vil tænke og opleve dig selv, og hvordan andre skal 
opleve dig. Vurder om der er kompetencer eller adfærd som du vil lære, eller adfærd du 
vil aflære. Start allerede i dag med aktiviteter, der udfordrer dig selv og flytter dig i den 
rigtige retning. Tænk på, hvordan en lille kursændring for et skib der sejler i flere uger 
kan medføre en stor ændring for destinationen. Det er det samme princip du arbejder 
efter.  
 
Hvilken aktivitet eller handling kan du indføre fra i dag, der selv om den kan 
virke som en lille ting at gøre, vil have en stor effekt på sigt? 
 
Fasthold dit engagement og din tro på, at du flytter dig. 
Hjælp dig selv så meget som muligt, al udvikling og forandring er udfordrende. Find 
metoder, der er motiverende og viser udviklingen i dine fremskridt. Husk, hvad der 
måles får fokus. Du kan lave en simpel vurdering sidst på dagen, hvor du i en notesbog 
skriver din evaluering af dagens indsats. Glæd dig over selv små fremskridt, de hjælper 
dig til at fastholde dit engagement og tro på, at du opnår dine drømme og ønsker.  
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