
Nye dig workbook



Mange når ikke i mål med deres livsønsker - alene af den grund, at de ikke har arbejdet nok med dem og derfor 
ikke ser dem klart. Med NYE DIG og min workbook hjælper jeg dig til at få et klart billede af, hvad du drømmer 
om - hvem nye dig er? 

Med afsæt i vores fokus på personlig udvikling og vækst - på at leve dig sund, ønsker jeg med den første øvelse 
at invitere dig til at reflektere over følgende (skriv gerne svarene i f.eks. din yndlings notesbog): 

1. Hvad ønsker jeg mig - hvad er min vision?

2. Hvorfor ønsker jeg mig dette?

3. Hvad vil det give mig at opnå dette?

4. Hvornår skal jeg have nået min vision - hvornår er den min virkelighed?

5. Hvordan ved jeg, at jeg har nået min vision?

6. Hvordan bidrager visionen til min personlige udvikling og vækst?

7. Hvordan styrker visionen mig i at leve mig sund?

Formuler og skriv såvidt muligt alle svarene i positiv nutid. Jo mere du går i dybden med spørgsmålene og dine 
svar, jo stærkere vil du identificere dig med dem og mærke dem i din krop, og jo større er sandsynligheden for, 
at du holder fast og kommer i mål med dine livsønsker. 

8. Læs dine svar godt igennem. Luk herefter øjnene og sid lidt og registrer, hvad det gør ved dig at sætte 
klare ord på nye dig - hvad og hvor i kroppen mærker du det? Skriv gerne om det i din notesbog. 

1. Hvordan ser dit nye jeg ud?
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Velkommen til nye dig workbook.

Lavet til dig, som ønsker et begyndende fokus på personlig udvikling og vækst, nye 
stærke vaner og livsforandring. Kort sagt - du får hjælp til at få taget de første 

skridt til at leve dig sund.



Du har nu skabt et klart billede af dit her-og-nu livsønske - af din vision for, hvordan du begynder at leve 
dig sund. 

Vores vision dækker typisk over en større livsforandring - f.eks at komme fri af negative mønstre og be-
grænsende overbevisninger, et vægttab, slippe stress, få mere tid til sig selv osv. Og for at komme i mål 
med det, må vi starte i det små, have fokus på processen, væbne os med tålmodighed og gå vejen skridt 
for skridt. Gør vi ikke det, er der en stor risiko for, at vi allerede efter få uger ikke kan overskue “projektet”, 
forsøger at hive os igennem det alene ved hjælp af vores viljestyrke for til sidst at falde tilbage til de 
gamle vaner og ende med at give op på det nye, vi drømmer om. 

Derfor er det vigtigt, at din vision nu udmøntes i 2-3 konkrete og målbare mål. Målene du sætter i dag 
skal ikke gælde for resten af året - start med at sætte mål for de næste 3 måneder. Herefter, når du har 
nået dem, sætter du så de næste mål, som bringer dig videre mod den store forandring - din vision og 
livsønske. 

2. Store forandringer starter med de små
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Mit mål er:                                                                                                            
                                                                                                                               
                                                                                                                               

Dagen hvor jeg starter:                                                                                       

Dagen hvor jeg har nået mit mål:                                                                 

Mit mål er:                                                                                                            
                                                                                                                               
                                                                                                                               

Dagen hvor jeg starter:                                                                                       

Dagen hvor jeg har nået mit mål:                                                                 



Du har nu konkretiseret og overskueliggjort din vej til den forandring, du ønsker dig, i 2-3 målbare mål  
gældende for de næste 3 måneder. Næste skridt er nu at føre dem fra tanke til virkelighed - at lave en handle-
plan for hvert mål. 

Så for hvert af dine mål skriver du nu en detaljeret plan for, hvad du må gøre/hvilke konkrete handlinger, du 
skal iværksætte for at nå de enkelte mål. Sørg forsat for, såvidt muligt, at skrive dine planer i positiv nutid og 
undgå brugen af det negativt ladet ord ikke (f.eks.: “Jeg må ikke…”).

3. Fra tanke til virkelighed
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1.                                                                                                                              
                                                                                                                               
                                                                                                                               
2.                                                                                                                            
                                                                                                                               
                                                                                                                               

Skriv til sidst gerne et par ord om, hvilke gode vaner og rutiner, der iøvrigt vil hjælpe dig i din proces med at 
nå dine mål - både nu/de næste 3 måneder og resten af året. 

Gode vaner og rutiner, der hjælper mig i min proces:
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 

Rigtig god fornøjelse. 

Bedste hilsner fra Irene  
Terapeut, coach & yogalærer


