
LØFT DIN BEVIDSTHED 
OG SKAB DET LIV DU DRØMMER OM



Med dette arbejdsark, får du mine bedste 
værktøjer til at stoppe med at ignorere dine 
problemer, og i stedet starte med at give energi 
og opmærksomhed til de områder, du ønsker en 
forandring på.  

I denne første uge skal vi først og fremmest have 
defineret hvad du ønsker dig. For selvom de 
fleste ved, havd deres drøm er, er det kun få som 
ved hvilke værdier den drøm dækker over.  
Finder vi ikke vores indre formål, risikerer vi at gå 
efter titler, andres meninger om os, vage 
konklusioner om hvad succes er og falske 
værdier, som ikke giver os den lykke og 
tilfredshed, vi dybest set ønskede drømmen 
skulle bringe os. 

Tag dig god tid til at svare på de følgende 
spørgsmål, og vær’ så ærlig du kan. Vores sande 
jeg bliver såret, når vi ikke lytter eller faker. Din 
rejse mod et autentisk liv, starter nu <3 

MENTAL BEVIDSTHED



Hvis der overnight stod 100 millioner på din konto: 

Hvad ville du som det første foretage dig? 

Hvem ville du dele dine penge/oplevelser med? 

Hvad vil du købe? 
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Hvilke ting kunne du gøre allerede nu, selvom der  

ikke står 100 millioner på kontoen? 

Hvad kan du gøre i dag? 

Hvem ville du dele dine oplevelser med? 

Hvad ønsker du at købe eller spare op til? 

SKAB KLARHED



Hvad elsker jeg at lave?  

Hvis det er svært at svare på, så tænk på hvad du elskede som barn. 

Hvad har jeg altid bare gjort, uden nogen bad mig om det? 

Hvad går mine overspringshandlinger ud på? 

Hvilke følelser skaber det i mig, når jeg foretager mig 

overspringshandlinger? 
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To-be 

Hvad bringer virkelig glæde i dit liv? 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

To-do 

Hvilke ting bruger jeg meget tid på? 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
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To be 

Hvad vil jeg gerne gøre mig umage med og 
give min fulde opmærksomhed og energi? 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Let go 

Hvad vil jeg i højere grad bede om hjælp til, overlade til andre  
eller tro på, vil blive ordnet, uden min indblanden? Bare skriv det hele  

ned, også selvom du ikke kan tro på at det kan lykkes lige nu. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 



Hvilke tre værdier, kan jeg ud fra mine besvarelser  

konkludere, er de vigtigste for min lykke i livet?  

Find nu 3 billeder, som hver især giver dig lyst til at  

gøre ting, som får dig til at føle de tre værdier du 

har skrevet ovenover. 
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Mine kerneværdier er: 

1. 

2. 

3.



EKS. PÅ KERNEVÆRDIER

KREATIVITET BEGEJSTRING ÆRLIGHED



Hver morgen, inden du taler med nogen, svarer på mails eller SoMe, 
brug da et øjeblik på, at tune ind, og vær’r ærlig overfor dig selv. 
Hvilket område, har brug for mit nærvær i dag? 
Se på de 4 felter i “Dagens intention” skema ved siden af: 

Mental wellness 
Relationship & relations 
Mission & career 
Heath and body 

Døm ikke dig selv, selvom du måske ikke synes alle områder  
går lige godt for dig. Vær’ i stedet glad for, at du i da ved  
hvor du kan sætte ind, for at få det bedre.  

*Modellen kan du screenshotte i min story og udfylde på din telefon. 
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Når du har fundet ud af hvilket område, der vil have godt  

af din opmærksomhed i dag. Spørg da dig selv: Hvilke tre  

- små som store ting - kan jeg i dag gøre,  

for at få mere lykke ind i mit liv?  

(Se evt. På din liste to-be liste og følg med på min Instagram 
@carlachloe hver dag i april, hvor jeg vise mine  
My daily 3 som eksempel)

My daily 3 

1. 

2. 

3.

MY DAILY 3



Billeder opfattes 60.000 gange hurtigere end ord 

så ved at hænge dine tre billeder op hvor du ser dem  
Hver dag, vil du højne dine chancer for, at huske dine  
kerneværdier, og træffe valg, som får dig i den retning. 

Her er et link til min Pinterest, hvis du mangler gode billeder: 
https://www.pinterest.dk/carlachloe/ 

Print dem ud på en normal printer, eller en lille Instax printer, 
Hvis du har sådan en. 
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https://www.pinterest.dk/carlachloe/


For at huske dig på dine kerneværdier i løbet af dagen 
kan du sætte din alarm på telefonen, så den kommer 
op med ordene 3 gange om dagen. 

Dette er meget effektivt til at ruske op i vanerne, og løfte 
din bevidsthed, så du ikke bare reagerer på livet, men 
rent faktisk tager stilling til, om det du foredrager dig nu, 
giver dig de følelser, som dit liv skal fyldes med, for at du 
er lykkelig.
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Skift dine billeder ud hver måned, så du sikrer dig, 
at dit visuelle fokus rykker sig, ligesom du gør.

Dagligt, som det 
første hver morgen.

Dagligt, som det 
første hver morgen. Tre gange dagligt.

- løft din bevidsthed med disse effektive remindere


