
Livet snurrar ofta med sån fart att vi inte ser händelser eller mönster som har påverkat oss och
förändrat vårt liv, eftersom vi är så fokuserade på vardagens måsten, bekymrade över enstaka
händelser i det förflutna eller oroliga för framtiden. Det finns antagligen händelser du inte minns
så tydligt men som är betydande. Genom att  staka ut ditt liv på en tidslinje kan du upptäcka
mönster eller uppenbara händelser som varit betydande för att du hamnat där du är idag. Medan
du reflekterar över dina erfarenheter: om dina tankar om framtiden känns negativa eller
begränsande, så uppmärksamma att du har fått gåvan att förändra och aktivt ägna dig åt något
som bringar större meningsfullhet för dig.

Så fort något undermedvetet blir medvetet, kan du klart och tydligt se att du kan välja förändring,
och inte behöver flyta på livets vågor utan att styra. Alhamdulillah

Meningsfull tillvaro

Del 4. Händelser som förändrat ditt liv

Skriv ner alla utmärkande händelser du kan komma på, med start från när du
föddes och fram till idag. 

Avtryck.org

Summera nu ihop din stora lista till mönster som hör ihop. Till exempel om du
flyttade ofta från att du var 5 till 15 - summera det till "5-15, flyttade mycket, lärde
mig att anpassa mig till nya människor", erller till exempel: "17.-20, ägnade mig åt
akademiska studier, upptäckte att jag fascineras av naturvetenskap", "20-25, kände
mig förvirrad och testade olika saker." (Lek loss, ta det inte för seriöst)

Vilka var dina vändpunkter? (saker som vände upp och ner på allt) 

Ser du några mönster?

Vilka lärdomar tar du med dig?

Vad känns fullbordat? Vad känns oavslutat?

Vad ger dig energi?

Vad ser det ut som att du har blivit förbered eller tränad för? 

Vad har ditt liv varit starkt fokuserat kring?

När du tar ett steg bakåt och tittar på vad du skrivit: Vad utmärker sig extra?


