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ÖVNING 1

VAD VILL DU?
Fundera på och avsluta meningen 
Vad jag VERKLIGEN VILL är att ______________________________
 
Kanske är det fler saker du verkligen vill - ta fram ett block och skriv ner
vad du vill uppnå. Var så specifik du kan.
 
Skriv sedan för varje mål ner 

VARFÖR du vill det 
vad kommer det BETYDA FÖR DITT LIV och
hur du kommer KÄNNA DIG när du uppnått ditt mål.

 
 

VAD STOPPAR DIG?
ÖVNING 2

Skriv ner en lista med 
minst 10 saker som STOPPAR dig från att göra det du verkligen vill.
 
Skriv för varje ursäkt 

en FÖRKLARING till varför du har med den på din lista. 
Vad DU KAN GÖRA för att komma FÖRBI hindret.

 
Försök att tänka "utanför boxen" -  när du tänker efter finns det ofta 
en lösning. 
 

evasynnergren.com



DAGS FÖR ACTION
ÖVNING 3

Skriva ner minst 20 MAGISKA IDEER (kan vara vilka idéer som
helst) om vad du behöver göra för att få det att hända.
Tänk inte för djupt - låt ideerna flöda.
 
Kommer du inte på så många så fortsätt ändå - ofta kommer de mest
kreativa idéerna mot slutet. Så ge inte upp!
 
Glöm inte bort de idéer som du kom fram till tidigare, när du tänkte på
hur du skulle komma förbi det som hindrar dig. Och dra dig inte för
idéer som är utanför din konfortzon.
 
När du är klar med alla dina MAGISKA IDÈER så är det dags att göra
en ACTIONplan.

Vad kan du börja göra direkt för att komma närmare ditt mål?
Vad ska du göra sedan?
Sortera ideerna i den ordning du vill göra dem och lägg även till
när du vill att de ska vara klara. 
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Titta på din plan varje dag.
Vad du vill uppnå och varför. 
Hur kommer du känna dig när du nått målet.
Vad ska du göra idag för att nå målet. 


