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Hvornår blev du sidst grebet af glæde og

opslugt af øjeblikket? Fyldt med energi og

glemte tid og sted? 

Stop op! Tænk tilbage på det øjeblik. Hvad

gjorde det særligt? 

Har du en drøm, en længsel, et kald eller et

ønske? Så er det nu, at du kan beslutte dig

for at gøre noget ved det. Lige NU. 

Det kan være alt fra at genopdage en hobby,

til mere ro i hverdagen, til at ændre en vane.

Drømme, der kræver, at du træffer et større

valg. Ændre kurs. Fx uddanner dig, finder dig

til rette efter en skilsmisse eller måske er du

på udkig efter et nyt job. Det kan også være,

at du vil have mere af livet, men du ved ikke,

hvad - og hvordan du skal gå til det.  

Jeg har 10 tips inkl. øvelser, der hjælper dig

med at slippe din drøm fri, skridt for skridt. 

Men det kræver, at du tager en beslutning

om at vælge dig selv til, afsætter tid og

skaber momentum. Er du klar til at tage den

udfordring op? Du kan starte med de 10 tips

og følge øvelserne.   

Desværre er det de færreste, der giver plads

til sig selv i en travl hverdag. 

 

Lov mig, at du træffer et bevidst valg. Du har

mulighed for at give den gas. Du har også

mulighed for at skubbe det. Det er helt op til

dig. Det vigtigste er, at du træffer et valg. Det

i sig selv kan frigive meget energi.     

En sidste ting. Forandringer kræver vilje og

mod til at prioritere og fokusere. Det går ikke

bare at læse med her og tænke: ”Det lyder

smart, men det virker nok ikke for mig”.

Jo, det gør det faktisk. Prøv selv.

God fornøjelse.

Søs Hansen

I N T R O D U K T I O N
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Find et sted, hvor du kan sidde

uforstyrret og føler dig godt tilpas.

Måske med en kop kaffe eller te.

Find en pen, en kalender, en

notesbog eller skriv dine svar på

siderne i folderen her.

Undgå at blive afbrudt af din mobil

eller andet. Dette er dit øjeblik. 

Sluk, for din indre kritiker. Vær din

egen bedste ven. Tænd, for dit indre

heppekor.

Tag dit space. Sæt dig godt til rette.

Nyd tiden. Tiden er din. 

Før du går i gang med de 10 tips | Slip din

drøm fri, har jeg et par fif til dig, så du

kommer sikkert i mål.

Læs gerne de 10 tips. Bliv ikke

forskrækket af arbejdet. Det meste af det

er en leg og en udfordring, som du giver

til dig selv. Sammenlagt kan du gøre

arbejdet på 1-2 timer - eller 15 min. pr. tip.  

Nogle finder glæde ved at arbejde sig

stille og roligt frem i eget tempo. Andre

motiveres af at gøre det hele i et hug.

Der er ikke en rigtig måde. Du sætter selv

tempoet. 

Vær opmærksom på, at når du går i gang

med at finde ind til, hvad du ønsker dig

mere af i livet, sætter du gang i en

udvikling, hvor du undersøger og arbejder

med dig selv. Du begynder at styrke din

indre kerne, og det kan få dit humør til at

svinge. Prøv at lyt til det, der kommer.

Nu er det tid til at komme i gang: 
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Tip 01 | Find ud af, hvad du virkelig vil

Spørg dig selv, hvad du virkelig drømmer

om? Hvad tager du med dig efter et år

med nedlukning? Har du tænkt over, om

du vil ændre på noget i din hverdag? Er

der fx en vane eller en adfærd, som du vil

have med dig, eller som du ønsker at

sige farvel til? Nu har du muligheden for

at tage det bedste med dig! Hvad har du

lært? 

Når du tømmer din hjerne for tanker,

frigiver du energi, og du får lettere ved at

forholde dig til, hvad der betyder noget

for dig. 

Skriv en liste med 10 ting du vil

have mere af? Hvad drømmer du

om? Hvad længes du efter? Hvad vil

du have mere af i dit liv?

Markér de tre vigtigste.

Zoom derefter ind på den ene drøm,

der giver dig mest energi, som du

ønsker at forfølge, handle på og

have i tankerne igennem de

følgende tips og øvelser.

Øvelse. 10 ting jeg vil have i mit livUndersøg, hvad du drømmer om

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Når du skriver den drøm du har i

tankerne ned - og siger den højt, gør du

den konkret. Det giver dig mulighed for

at mærke efter, hvor vigtig drømmen er

og hvor meget den betyder for dig.

Kommer den fra dit hjerte? Giver den

mening? Giver den dig energi? 

Tip 02 | Skriv din drøm ned og sig den højt

Skriv den drøm, som skal have din

opmærksomhed. Sig den højt, så

den bliver konkret og ikke kun

eksisterer i dine tanker. 

Færdiggør sætningen: Jeg drømmer

om… fordi…det jeg konkret vil gøre,

er...

Sig derefter din drøm højt. Enten for

dig selv eller til en du kender. 

Øvelse. Min drøm

 

Jeg drømmer om... 

Fordi... 

Det jeg konkret vil gøre, er...  
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Gør din drøm håndgribelig

(Hvad)

(Hvorfor)

(Hvordan)

P L A T E A U  |  0 6

http://www.plateau.dk/


Dine mål guider dig og giver dig overblik

over, hvilke skridt det kræver af dig for at

indfri din drøm. 

Det er de realistiske mål, der giver

mening, som fører til konkrete

handlinger, der er inden for rækkevidde.

Forstil dig, at du planlægger din ferie.

Hvor vil du hen? Hvordan kommer du der

hen? Når du kender din slut-destination,

er det lettere at se tilbage, og planlægge,

hvilke skridt der skal til for at du kommer

i mål. 

Skriv først dit slutmål. Det er din

drøm og det, som du gerne vil opnå. 

Skriv så dit startpunkt. Hvor du står

i dag. Hvad er status? Hvor langt er

du fra din drøm og dit mål?

Skriv så dine delmål på vej mod din

drøm. Delmål, der giver mening for

dig. Fx er der noget, som du skal

gøre, lære, handle på, træne for at

nå din drøm. Hvilke handlinger skal

der til?

Tænk forløbet igennem, som om du skal

planlægge en rejse: Hvad er din slut-

destination? Hvor skal du hen? Og

hvordan kommer du derhen? Har du

stop undervejs?

Slutmål: Startpunkt: 

Tip 03 | Sæt realistiske mål

Øvelse. Del 1 / Min ruteplanSæt mål og skab konkrete handlinger
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Delmål Delmål

Delmål

Delmål

Delmål
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Tip 03 | Sæt realistiske mål
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Hvis din drøm er mere kompleks, kan du uddybe dine konkrete handlinger her. Og

ellers springe videre til næste tip.

Denne del af øvelsen handler om, at du ud for hvert delmål skal skrive konkrete

handlinger. Start med at overføre det du skrev ved slutmål, startpunkt og delmål. 

Se for dig, at du er i mål - har nået din drøm. Glad og tilfreds ser du tilbage på de

skridt, du tog for at komme hertil. Hvad gjorde du? Hvilke nedslag kan du se tilbage

på? Hvilke handlinger krævede det? Skriv nu, hvad der skal til for, at du kommer

frem til dit slutmål. Skriv dine nedslag (delmål) og de konkrete handlinger og

aktiviteter, som det kræver at nå din drøm og dit slutmål.

Øvelse. Del 2 / Konkrete handlinger og aktiviteter
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Delmål Konkrete handlinger/aktiviteter

Startpunkt Slutmål
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Tip 04 | Prioriter dig selv

Det kræver prioritering, fokus og tid at

skabe plads til sig selv. Forestil dig, at

du inviterer dig selv til et opstartsmøde.

Du og dig selv skal mødes og planlægge,

hvordan I kan afsætte tid til, at du kan

indfri din drøm.

Tjek din kalender. 

Kan du frigive tid til dig selv? Spørg

dig selv: 

Hvor lang tid vil det tage mig at

gøre min drøm til virkelighed? 

Er det måneder? Er det 1 år? 5 år?

Hvor vigtigt er det for mig?

Hvad skal jeg ændre på for at få

plads til mig selv i min hverdag?

Planlæg din dag/uge/måned 

Øvelse: Book et møde med dig selv. Book et møde med dig selv
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Dato Fokus
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Tip 05 | Forbered dig mentalt
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Du kan lige så godt forberede dig på,

hvad du vil gøre, når du løber ind i

perioder, hvor du slet ikke kan se

meningen med det hele. I de perioder er

det godt at have en plan, hvor du på

forhånd har gjort dig overvejelser i

forhold til, hvad du vil gøre, hvis du

mister gejsten.

Når du forbereder dig mentalt, er du et

skridt foran og har allerede set for dig,

hvad du gør, når en krise opstår. Det gør

det lettere for dig at komme tilbage på

sporet.

Hvad stå i vejen for mig?

Hvordan vil jeg modstå

overspringshandlinger? 

Har jeg vaner, jeg skal se efter i

sømmene? 

Hvad gør jeg, hvis jeg aflyser mine

aftaler? 

Hvad gør jeg, hvis jeg får brug for

hjælp? 

Overvej spørgsmålene på forhånd, og

lad dem indgå i dit beredskab, så du

ikke mister gejsten, hvis du kører af

sporet for en stund.

Svar på spørgsmål som: 

 

Øvelse: Mit beredskabOpbyg et beredskab

www.plateau.dk | © Plateau & Søs 2021. All rights reserved.

Hvad står i vejen for

mig?

Hvordan vil jeg modstå

overspringshandlinger?

Har jeg vaner jeg skal

ændre?

Hvad gør jeg, hvis jeg

aflyser mine aftaler?

Hvad gør jeg, hvis jeg

får brug for hjælp?

Andre indsigter og

kommentarer?
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Tip 06 | Omgiv dig med mennesker, der giver dig energi

Du får brug for støtte undervejs, når din

energi går ned. Derfor skal du udvælge et

par af de mennesker, som kan tale dig

op, når du selv er nede. Venner og

familie som støtter, inspirerer og

motiverer dig, når du har brug for det. Du

vil opdage, at du har folk omkring dig,

der vil hjælpe og støtte dig, hvis du giver

dem lov. 

Hvem i mit liv taler mig op, når jeg

har brug for det? 

Hvem giver mig energi? 

Hvem tager min energi? 

Hvem inspirerer mig? 

Spørg dig selv:

www.plateau.dk | © Plateau & Søs 2021. All rights reserved.

Hvem? Hvad og hvordan kan du 
modtage  støtte og energi?

Hvorfor?

Omgiv dig med god energi
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Tip 07 | Bliv ven med din indre kritiker

Din indre kritiker har travlt med at finde

fejl ved alt det, som du står for. Alt det

du gør, føler og tænker. Det er din frygt,

og den bliver aldrig tilfreds. Den vil blive

ved med at fortælle dig, at du ikke er god

nok, og at du skal passe på. Den prøver

at overbeskytte dig og gøre alt, hvad den

kan, så du holder dig fra at gøre nye ting.

Du kan lige så godt tage styringen nu,

hvis du vil skabe forandringer og nå din

drøm. 

Spørg din indre kritiker, hvad den i

virkeligheden er bange for? Hvad

prøver den at beskytte dig imod? 

Start allerede nu for det er vejen

frem, hvis du vil have mere af livet,

bedre livskvalitet og nå din drøm. 

Dyrk dine succeser og tal positivt til

dig selv. 

Gør din indre kritiker til din bedste ven. 

Øvelse: Dyrk dine succeserTal positivt til dig selv  

1.Beskriv en situation, hvor du har en

tendens til at tænke /tale negativt til

dig selv. 

2.Beskriv det negative udsagn, du

fortæller dig selv.

3.Spørg din indre kritiker, hvad den i

virkeligheden er bange for? Hvad

prøver den at beskytte dig imod?

4.Skriv positive bekræftende udsagn

som du kan bruge til at erstatte de

negative udsagn og tanker. 

5.Fortæl din indre kritiker, at du godt selv kan ved at fokusere på dine succeser

og blive bevidst om, at du kan vælge at tale positivt til dig selv. 

6.Skriv fx logbog og notér dine tanker, succeser og dine daglige mål.
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Træf en bevidst beslutning om, at

du vil afsætte tid eller ej. 

Tjek og justér løbende dine aftaler

med dig selv fx i din kalender.

Justér dine mål, så de er realistiske.

Fokusér på det, der motiverer dig,

og det du kan gøre lige nu, så du

bevæger dig i den rigtige retning.

Tænk på det som en leg og som

noget positivt og sjovt. Tankens

kraft kan hjælpe dig på vej. 

Tip 08 | Tag et skridt hver dag

Det kræver selvdisciplin, vilje og

vedholdenhed at ændre vaner. Derfor

anbefaler jeg, at du afsætter mindst 15

minutter - og gerne 30 minutter eller mere

om dagen til at nære din drøm eller den

forandring, du ønsker i dit liv. 

Start fx dagen med at bruge 5 minutter 

på at få et overblik over, hvornår du kan

give dig selv 15 minutter til en halv time i

løbet af dagen. 

Vær systematisk i starten. For ellers bliver

det svært. Husk, at med selv små skridt

arbejder du dig frem mod dit mål.

Anbefaling: De små skridts kraftGiv dig selv 15 minutter om dagen 
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Det er en af forklaringerne på, at vi tit falder

tilbage i vores gamle mønster. For det kræver

vilje, fokus og vedligeholdenhed at forme en

ny vane.

Derfor skal du tage et skridt hver dag, i

mindst 5 dage om ugen, så du integrerer

forandringen i din hverdag, og dine

handlinger bliver til vaner - og en del af dig.  

Til at begynde med kræver det en del. Du

skal bevidst og fokuseret udføre dine nye

handlinger, indtil du er nået til et vist antal

gentagelser. Derefter viser forskning, at vi

begynder at handle automatisk. 

Misser du en dag, har det ikke den store

betydning. Et par dage kan gå an. Når bare

du ikke springer en hel uge over, for så

risikerer du at nulstille din fremgang.

Det tager i gennemsnit 66
dage at ændre en vane  

Kilde: Lally et al, How are habits formed (2009)
Eur. J. Soc. Psychol.

at afsætte ________ minutter

hver dag til min drøm.

Jeg beslutter mig for:

at sætte kryds i kalenderen til en

times møde med mig selv. 

Dato:   ___________

Emne: ___________

Sted: ____________

 

Her vil jeg afsøge, hvor vigtigt det

er for mig at indfri min drøm. 
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Tip 09 | Reflektér & evaluér 
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Reflektér, evaluér og lær af dine

erfaringer. På den måde bliver du 

bevidst om, hvad der virker for dig, og 

du bevæger du dig hele tiden i retning 

af din drøm – klogere, gladere og mere

overbevisende. Og jo mere glad du er, jo

mere positiv energi sender du ud i

universet - til dine omgivelser, familie og

venner. I sidste ende er det med til at

gøre verden til et endnu bedre sted. 

Hvad har jeg lært?

Hvad har overrasket mig?

Hvad har været et højdepunkt?

Hvad er jeg taknemmelig for?

Hvad vil jeg gøre anderledes i

morgen?

Spørg dig selv:Lær af det du gør
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Hvad har jeg lært? 1. 2.Hvad har overrasket mig?

3.Hvad har været et højdepunkt? 4.Hvad er jeg være taknemmelig for?

5.Hvad vil jeg gøre anderledes i

morgen? 

6.Andre indsigter og kommentarer?
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Tip 09 | Afsted med dig! 

Husk at være i livet. Hav tiltro til, at hvis du går med din energi og tager ansvar for dig

selv og dine handlinger, så arbejder du dig fremad, skridt for skridt. Du vil opdage, at

den tid du bruger på dig selv, langsomt bliver til en følelse af, at du kan forme dit liv.

Du kan det, du vil. Du når de mål, du sætter dig. Du kan gøre din drøm til virkelighed.

Tro på det. Afsted med dig! Ud og skab magi i dit liv.

Tro på det
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Hvad er det første mindste skridt, jeg tager i dag?
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2    | Gør din drøm håndgribelig

3    | Sæt mål og skab konkrete handlinger

4    | Book et møde med dig selv

5    | Opbyg et beredskab

6    | Omgiv dig med god energi

9   | Lær af det du gør

1 0    | Tro på det

Undersøg, hvad du drømmer om1    |

7    | Tal positivt til dig selv

8   | Giv dig selv 15 minutter om dagen 

10 tips | Slip din drøm fri

S Å D A N  I N D F R I E R  D U  

D I N  D R Ø M      

 Afsted med dig! 
Hvad venter du på? 
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Jeg håber, at de 10 tips til at slippe din drøm

fri har inspireret dig til sætte skub i det, du

vil have mere af i dit liv. Det er aldrig for

sent. 

Min drøm er at hjælpe dig med at opdage,

hvad du i virkeligheden skal (og vil) med dit

liv. Også selv om du måske ikke helt kender

svaret på, hvad det er.

Den rejse behøver du ikke at tage alene. For

du er ikke alene. Du kan møde andre

ligesindet, lytte og dele tanker, drømme og

indsigter. Det kan være utrolig berigende og

inspirerende og giver så utrolig meget

mening og god energi at opdage, at man

ikke er alene om at ønske sig mere i livet.

Du kan læse mere på www.plateau.dk.  
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