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Till Celia och Sanna!

Den här boken tillägnar jag er. Mina fina, vackra och kloka döttrar. Tack 
för att jag får vara er mamma och tack för alla lärdomar ni har gett mig, 
som bidragit till att jag utvecklats till den jag är.  

Jag önskar er ett intressant liv där ni vågar drömma stort och vågar följa 
era drömmar. Att drömma stort är olika för oss människor beroende på 
hur vi är som individer. Det kan vara att drömma stort i det lilla och på 
hemmaplan eller ute i stora vida världen.  Lyssna på ert hjärta blir det 
rätt för er.  

En del av vad jag vill lämna efter mig till er är den här boken. Viktigast 
av allt är dock vad jag lämnar efter mig i form av värderingar som 
stannar inne i er. Vad som stannar inne i dig Celia och i dig Sanna 
kan vara olika, men jag hoppas att jag lyckats förmedla vikten av ett 
välkomnande hem. Där dörren står öppen för gäster av olika slag. Att 
finnas där för varandra i både glädje och sorg. Att lyssna in sig själv, våga 
stå upp för sig själv och det man tror på. Att tänka gott om sig själv och 
sina medmänniskor och att göra gott för sig själv och andra. 
 
Vad ni väljer att förvalta och utveckla från eran uppväxt är upp till er. 
Lämna det ni har tyckt varit mindre bra och följ eran sanning.  

Jag älskar er från djupet av mitt hjärta!
Mamma 



Jag trorJag tror
  

Jag tror att det finns en inre potential i alla människor.Jag tror att det finns en inre potential i alla människor.
Jag tror att man utvecklas i möten med andra människor.Jag tror att man utvecklas i möten med andra människor.
Jag tror att man ska tänka gott om sina Jag tror att man ska tänka gott om sina 
medmänniskor.medmänniskor.
Jag tror att i varje givet ögonblick gör varje människa så  Jag tror att i varje givet ögonblick gör varje människa så  
gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då.gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då.
Jag tror på att vara ödmjuk och lyssnande inför de  Jag tror på att vara ödmjuk och lyssnande inför de  
människor jag möter.människor jag möter.
Jag tror på att fokusera på möjligheter, istället för på problem.Jag tror på att fokusera på möjligheter, istället för på problem.
Jag tror att alla människor har något att ge.Jag tror att alla människor har något att ge.
Jag tror att du har stor potential.Jag tror att du har stor potential.



For new things to happen it has to be a release

Var nyfiken på livet.
Ha ett öppet sinne.

Våga se att dörrar som stängs, 
innebär att nya dörrar kan öppnas.



Lyssna inåt! Följ ditt hjärta! Dröm stort!  
Använd hela din palett och alla penslar!

Du kan, ha tillit, våga kasta dig ut!
Stå inte i vägen för dig själv



Rädslor

Vi bär alla på olika rädslor.  Låter du dig styras av dina 

rädslor? Hindrar dina rädslor dig från att förverkliga det 

du vill göra? Vad skulle hända i ditt liv om du inte låter 

dina rädslor styra dig? Vad är det värsta eller bästa som 

skulle kunna hända? Det engelska ordet för rädsla är 

fear. Om vi ger det en ny innebörd skulle det kunna stå 

för Fabolous Experience Await - Rejoice! Så kan det ju 

faktiskt bli om du har modet att våga. Blir det inte som 

du hade tänkt dig, kan du lära dig något av det och det 

kan ju faktiskt bli så mycket bättre än vad du hade tänkt 

dig.

GÖR SOM HAVET - VÅGA!



Förändring

Redan i slutet av 500 f.Kr. sägs den grekiska filosofen Herakletios ha sagt: 
Det enda beständiga är förändringen. 
Det ligger något i det.

I det samhälle som vi lever i tror jag det är en nödvändig egenskap att kunna 
förhålla sig till förändringar. 

Förändringar kan kännas mindre välkomna och rätt läskiga. Många tankar hinner 
passera revy i vår hjärna när vi ställs inför förändringar. Kom bara ihåg att allt du 
tänker inte behöver vara sant, bara för att du tänker det. 
Det kan ju faktiskt vara något helt fantastiskt som väntar.

Förändring – titta på ordet: för ändring, man kan alltså tänka sig att man  för en 
ändring av något slag. Det kan handla om relationer, din hälsa, jobbet osv. Tänk 
dig motsatsen – ett liv utan förändring, ett evigt statiskt liv. Nej, tack! Ändå 
lägger många av oss tid och energi på att allt ska vara precis som det alltid har 
varit.

Våga förändring. Våga gå utanför din bekvämlighetszon – det är där magi kan 
inträffa! Våga tacka ja till livet och dig själv – livet blir roligare! Även fast vi kan 
känna att vi tar ett steg mot något okänt som vi ännu inte riktigt har grepp om, 
att det svajar betänkligt och att vi befinner oss i något sorts mellanrum innan vi 
får fast mark under fötterna igen, gäller det att ha is i magen och känna tillförsikt. 
Det är just i mellanrummet mellan det trygga och det okända som förändringar 
kan äga rum. Det är där nya tankarna föds som kan leda till oanade möjligheter.

Vad händer då om du börjar säga ja till dig själv och livet (och inte jämt till alla 
andra)? Om din förändringsprocess gör att du utvecklas och tar mer ansvar för din 
hälsa och ditt välmående? Om du lyssnar in dig själv och kroppens signaler? Om 
du lägger in pauser med att bara vara? Om du på djupet lär känna dig själv med 
allt vad det innebär? 

Du kan få kommentarer som: Ja du har då blivit så förändrad... med ett eftertryck 
i rösten, med känslan att det inte är helt bra sett ur talande persons perspektiv, för 
du finns ju inte tillhands längre på samma sätt som tidigare. Du har börjat säga 
nej, kanske inte till allt men på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare. Du 
står helt enkelt mer upp för dig själv utan att för den skull vara egoistisk.

Om du hela ditt liv har varit en ja-sägare. En person som alltid sagt ja, fast 
kroppen och sinnet skrikit NEJ, så kan det ta tid att bli bekväm med att sätta 
gränser både för dig själv och dina medmänniskor. För du vill ju vara en person 
att räkna med, en som man kan lita på i alla väder i stort sett vilken tid på dygnet 
som helst. Du är minsann en som inte sviker när omgivningen kallar efter både 
det ena och det andra. För om du inte ställer upp, oavsett hur du mår, vad än du 
har inplanerat eller om du faktiskt inte hade planerat något - utan du skulle bara 
vara för en gångs skull, så är du ju då en person som inte är att räkna med. Och du 
vill vara en person att räkna med! Du vill vara en person en som gör skillnad för 
andra, som finns där för dem – nära och kära, på jobbet, i bekantskapskretsen och 
i vidare bemärkelse. Men vet du, det är helt OK och viktigt att lyssna in sig själv. 
Du stärks i din integritet och möts också med mer respekt när du sätter gränser. 
Du kan ändå göra positiv skillnad för andra människor.
Den grekiska filosofen Herakletios lär också ha sagt:

Man kan inte två gånger kliva ner i samma flod. Det är en fin bild för det 
föränderliga, denna ständiga ström. Tittar vi då närmare på oss själva, kanske vi 
kan se hur vi förändras själva i takt med tiden. Inte nödvändigtvis vänder kappan 
efter vinden, utan att vi idag ser både på oss själva och vår omgivning med andra 
ögon än när vi var tonåringar eller hur vi såg på saker och ting bara för ett år 
sedan. 

Våga vara nyfiken på dig själv och ha tålamod med dig själv! Kliv fram! Våga stå 
i din egen kraft! Vågas stråla och ha kul! Våga förändringar! Våga lära dig nya 
saker, satsa på din hälsa och ditt välmående, för det finns bara en som du! Och du 
är viktigt och värdefull!



Drömmar 

Hur många av oss går egentligen omkring med en massa drömmar som vi skulle 
vilja förverkliga, men vi kommer aldrig till skott av en mängd olika orsaker. Det 
kan bero på rädsla, av oro för ekonomin, vad ska alla andra tänka, fel tillfälle i 
livet osv. Men livet pågår NU! Vem vet om vi lever eller är friska om ett år eller 
nästa vecka. 

Vad drömmer du om? Skriv ner alla dina drömmar och idéer, även de som tycks 
helt tokiga och ogenomförbara. Dessa tankefrön kan vara början till något bra. 
Dröm stort. När du har målat upp alla detaljer i din vision kanske den verkar helt 
realistisk och genomförbar. Eller också ser du hur du kan ta en del av visionen och 
göra den till verklighet.

Idéer finns runt omkring oss hela tiden. De skapar sig själva, utifrån behov, 
strömningar, tankar, ord och handlingar som vi har omkring oss. Vi skapar dem 
tillsammans, i våra möten, i våra samtal. Idén i sig behöver inte vara unik – för 
du är unik. Använd din unika förmåga att skruva idén så att den skiljer sig från 
de andra. Använd dina unika förutsättningar för att genomföra idén på ett bättre 
sätt än andra. 

Skriv ner: Vad gör dig unik? Hur kan du göra din idé unik?

Våga låta bli att analysera. Tänk inte för mycket, idémakeri och kreativitet kräver 
att man stänger av hjärnans analysfunktion ibland. När du får tankar som hindrar 
dig ifrån att förverkliga dina idéer, skriv ner tankarna på ett papper, släng sedan 
bort det eller bränn pappret.

I den bästa av världar, hur kan det se ut när allt går din väg och flyter som på räls? 
Skriv ner: Gör ett i bästa fall-scenario istället för ett ”worst case scenario”,

Om din idé har gjorts förut - vad gjorde man fel den gången som du kan göra 
bättre nu? 

Hur mycket tid, pengar, energi och engagemang är du beredd att satsa för att 
förverkliga din dröm?

Våga brinna och våga visa andra att du brinner. Våga ge dig hän och ta plats. För 
när du själv brinner, när du själv tror och vågar, då får du andra med dig.
Alltför många bra idéer faller på att man försöker gardera sig, hålla distans, inte 
vågar stå för sin idé eller försöker förminska den inför andra. Varför skulle jag tro 
på din idé när inte du själv verkar göra det? 

Nyfikenhet är en stark drivkraft. 

Skriv ner: Hur kommer det att se ut, kännas, låta? Vad kommer andra att säga? 
Hur kommer du själv att påverkas? Unna dig att dagdrömma om genomförandet 
av din idé.

Våga fråga och våga be om hjälp
Vem skulle du vilja be om hjälp? I din vildaste fantasi? En kändis? En ikon? 
Någon framstående i din bransch? Var inte rädd för att be om hjälp. Vilka 
kontakter har du? Vilka vill du skaffa dig?

Spara alla idéer, särskilt de sämsta. De kan vara språngbrädor till nya idéer.  
”Okej, så det var en riktigt dålig idé. Hur blir det då om jag gör precis tvärtom?” 
Eller så visar sig den dåliga idén vara helt lysande i ett annat sammanhang, i en 
annan tid, i ett annat perspektiv. Kanske blir den ett perfekt komplement till din 
allra bästa idé. 

Skriv ner: Anteckna alla dina idéer, bra, halvbra och dåliga – även riktigt, riktigt 
dåliga.

Så vad drömmar du om? Vad är nästa steg du ska ta?

VAD KOMER NATURLIGT FÖR DIG? DÄR FINNS EN NYCKEL!



Möten i livet

I möten med andra människor har vi mycket att lära om andra 
och om oss själva. En del möten är mer komplicerade, utmanande 
och intressanta,  andra möten är tråkiga och ointressanta eller  
lättsamma och trevliga. Vissa möten kan vara en övning av 
tålamodet. Alla möten har något att lära oss. Möten som är svåra 
och konfliktfyllda kan man lära sig mycket av, även om man inte 
förstår vad just då. Det kan till exempel vara att du upptäcker att 
sådär ska jag aldrig behandla någon eller det kanske ligger något 
i det som sas. Många möten kan också vara speglingar - kanske 
sådant som vi inte tycker om hos oss andra, är egenskaper som 
finns hos oss själva men som vi inte vill se?  Det är i möten med 
andra som man kan se sig själv. Vi blir till i möten med andra 
människor. Kanske är det extra utvecklande att möta dem som 
inte är som en själv?!



Energi 

Vad kan du göra när du känner dig helt orkeslös och utan energi?
När du känner dig helt matt och utan energi. Lyssna in kroppens signaler! Vila! Ta en paus, 
den kan vara kort eller lång. Om du orkar, gör något du tycker är roligt. Vad brukar du må 
bra av?  Vad ger dig energi? Vad tyckte du om att göra som barn? Ofta finns något där, som 
antagligen fortfarande ger oss energi, även som vuxna om än i modifierad form. 

För att fylla på sina energidepåer är det viktigt att mellan varven sätta guldkorn på livet och 
göra något oväntat, roligt, lättsamt, tokigt osv. Bort med förutsägbarheten! Fram för lite mer 
glitter och glamour! 

Ge bort stunder till dig själv. Det kan vara i det lilla och behöver inte alltid kosta pengar. Tänd 
ett ljus, bara var ett tag med dig själv. Sätt något i händerna och försök lämna tankarna där 
hän ett tag. Lär dig meditera. Vandra långsamt i naturen. Låt dig fascineras av färgerna, 
ljuden och dofterna. Ta en rask promenad eller jogga för att rensa hjärnan. Det kan vara i det 
stora - boka den där weekendresan, unna dig någon spabehandling eller boka in en  lunch eller 
middagsdate med dig själv, någon när och kär eller varför inte den där personen du länge velat 
ha ett möte med. 

Om det är något i tankarna som mal runt och gör dig orkeslös, prova att  ett steg tillbaka från 
dig själv.  Försöka överblicka situationen och kanske tänka att det är någon annan som är i din 
situation och vilka råd du då skulle ge åt den människan? T ex vad är prio nr 1? Vad av allt 
detta kan du lägga åt sidan ett tag? Vad tror du skulle hända om du prioriterar bort något? 
Är det någon annan som är beroende av vad du ska göra? Vad är ett bästa kontra ett värsta 
scenario om du prioriterar bort något? Är det någon som kan hjälpa/avlasta dig med detta? 
Om detta tankescenario är svårt - finns det ngn runt omkring dig du kan bolla med, som 
kanske ser det ur ett helt annat perspektiv? Kanske ett möte med någon som fyller på energi? 
Det finns alltid någon klok människa runt om oss, ibland kanske den man minst anar. Det är 
viktigt att svälja stoltheten och be om hjälp om man behöver hjälp.

Kom håg att du är den viktigaste personen i ditt liv. Lyssna in dig själv och kroppens signaler. 
Kom ihåg att andas. Fyll på med energi. Njut av livet och glöm alla måsten mellan varven och 
var lite busig! 



Val
Under livets gång så gör vi många val.  Betydligt fler i den tiden vi lever nu 
än vad som gjordes för bara femtio år sedan. Ibland handlar det om val av 
mindre viktig karaktär, till exempel ska jag välja vita eller svarta sockar, ska 
jag köpa rött te, svart te, grönt te eller örtte och om jag köper örtte, vilket 
märke och vilken smak? Ibland gör vi viktiga vägval. Det kan handla om val 
av utbildning, val av partner, val av var man ska bo osv. 

Ibland gör man felval och går efter någon kringelikrokväg, men man lär sig 
ofta rätt mycket på felvalen också, även om det kan vara surt i stunden. Med 
lite distans kan man ofta se att det fanns något att lära i den situationen. 

Hur ska vi förhålla oss till alla val? Ett sätt kan vara att minimera valen. Om 
du har tio saker att välja mellan. Strunta i sex av dem och fokusera på endast 
fyra. Vad säger din magkänsla? Den kan vara en viktig signal som det är väl 
värt att lita på när man ska göra val. 
Alla val innebär ett sorts beslut. All utveckling börjar med ett val du gör och 
vilka beslut du tar runt det valet. 
Vilka val du än gör – var snäll mot dig själv.
Kom ihåg att du är lärande! 



Spår
Vilka spår eller avtryck vill du lämna efter dig till andra människor? Den 
frågan tål att funderas på. En bra reflektionsfråga är:
Hur får jag andra människor att må? 
Om fler personer reflekterade över denna fråga tror jag världen skulle se 
annorlunda ut. Kanske skulle vi ha en mer vänlig värld. Att vara snäll är så 
underskattat.

De avtryck vi lämnar efter oss till andra människor är vi inte alltid medvetna 
om. Det kan ha haft betydelse för dem på ett eller annat sätt - i det lilla eller i 
det stora. 

Vi kan välja att göra ett aktivt val för att göra positiv skillnad för dem vi 
möter efter vår livsväg. Och inte bara för personer vi känner, utan även för 
den okända människan, så kallade Random Acts of  Kindness. Det kan vara 
enkla saker som att hålla upp dörren till någon, betala en extra kaffe på 
kaféet till någon som kommer efter i kön, placera ut vänliga meddelande på 
offentliga platser för folk att hitta, bli blodgivare, ge komplimanger, att visa 
uppskattning för god service m.m. 

Vad kan du göra redan idag för att göra positiv skillnad?  
Vilka spår vill du lämna efter dig? 

 



Tacksamhet 

Livet är inte alltid på topp. Vissa dagar präglas av nedstämdhet, jag-är-inte-tillräckligt-
bra-känsla, vad är meningen med livet funderingar osv. Andra dagar är det fantastiskt 
härligt att leva! Då är det lätt att känna tacksamhet över vad livet har att ge. De dagar 
när livet går mer i nedstämdhetens tecken kan det vara svårare att känna tacksamhet. 
Kanske kan det till och med bli så att du kan känna att du borde vara tacksam, men har 
svårt för att vara det. Istället blir du missnöjd över dig själv för att du inte kan känna 
tacksamhet just nu. Observera just nu. Det betyder inte att du aldrig kommer att vara 
tacksam. Från gamla persiska skrifter finns ett uttryck:

This too shall pass

Och så är det!

Om du tar dig tid att stanna upp både i tanken och i kroppen och försöker vara här och 
nu kan det vara lättare att känna tacksamhet. För att kunna stanna upp i kropp och 
tanke kan en enkel fokusövning vara användbart:

Andas in ett djupt och långsamt andetag. Förläng hela din kropp kota för kota.
Andas ut långsamt och släpp taget om spänningar i kroppen. 
Upprepa detta ett par gånger. 

Trots allt så finns det guldkorn i livet varje dag, om än det kan vara svårt att se dem och 
känna tacksamhet över dem.  Det kan vara att det finns rinnande vatten i kranen, att 
du har en säng att sova i, att du hörde fågelkvitter.  

Uppmärksamma det goda som sker runt omkring dig och även det som är fint inom dig. 
Om du vill kan du skriva ner det du är tacksam över i en tacksamhetsdagbok.   

De dagar du känner dig nedstämd, minns då att du är en mycket fin människa som har 
mycket att ge. 

Kom ihåg att livet är en gåva. 



DU ÄR DU OCH DU DUGER!



Berättelser om livet
Alla människor bär på berättelser. Vilka är dina 
berättelser?  Om jag satt mitt emot dig just nu 
skulle jag gärna lyssna på dina berättelser. Jag 
skulle jag vilja veta om ditt liv är så som du 
hoppades. Jag skulle vilja veta vad du verkligen 
vill. Vilka drömmar som ännu inte är uppnådda. 
Eller om har du släppt taget om dina drömmar, 
eller om du lever din dröm just nu. Jag skulle vilja 
höra dig berätta om ditt första minne. Jag vill 
veta om du sätter ord på dina mörkaste tankar 
och känslor. Hur du sätter ord på och iscensätter 
dina visioner. Jag vill att du ska veta att jag ser 
dig. Jag vill att du ska veta att jag hör dig. Vilken 
berättelse vill du berätta om dig själv och ditt liv? 



Att finna sin väg

Att finna sin väg, att lyssna inåt kan stundtals kännas svårt i det brus vi lever 
i idag.  Tankar som : Vad är jag satt här att göra? Vad vill jag göra? Vad är 
jag bra på? Vad tycker jag om att göra? När mår jag som allra bäst? Vad eller 
vem är jag nyfiken på? är frågor som är värda att reflektera över. Ta dig den 
tiden. 

När du börjar hitta kärnan av dig själv, kan det bli lättare att finna sin väg. 
En väg som är i samklang med ditt hjärta och din sanna natur.  Ytterligare 
frågor på vägen som kan hjälpa dig finna din väg är:

Se dig själv som  barn. Vad tyckte du om att göra? 

Vilka tre ord skulle dina närmsta vänner använda för att beskriva dig?

Vad är sådant som går mer lätt för dig än för andra?

Vad kan du spendera timmar på att göra utan att titta på klockan?

Om pengar inte var ett problem, vad skulle du då vilja arbeta med?

Vad brukar dina vänner rådfråga dig om?

Vem inspireras du av eller beundrar? Kan vara nu levande eller döda. Lista tre 
kvalitéer du beundrar hos denna person. Stämmer några av dessa kvalitéer in 
på dig? Skulle din närmsta vän använda några av dessa ord/kvalitéer för att 
beskriva dig?



Äventyr 

Livet kan vara ett spännande äventyr, men äventyr kommer 
inte bara till en genom att sitta hemma och vänta på att något 
spännande ska hända. Du måste agera - sätta dig i nya situationer. 
Du måste ta dig utanför din dörr och utanför din bekvämlighetszon. 
Ett sätt kan vara att resa, vilket per automatik inte behöver vara 
långt, men till ställen du vanligtvis inte besöker. Det kan innebära 
möten med andra människor, om du öppnar upp för det. Kanske 
sitter du någonstans på ett kafé eller på bussen - säg hej, inled en 
konversation. Det mötet kan bli inledningen på något nytt och 
riktigt intressant.  Om du tränar - byt gym, ta en annan väg till 
jobbet, välj ett annat kafé än det du brukar fika på. Vem vet vilka 
möten det kan leda till?!

En del människor tycks uppleva så mycket, men det är nog inte dem 
som mest sitter hemma och aldrig vågar prova något nytt. Det är de 
som är där ute, som agerar varje dag för att skapa och förverkliga 
sina äventyr och drömmar. De tar ägarskap och ansvar över sitt liv. 
Sitt inte och vänta på att spännande saker ska ramla ner över dig, 
börja göra, börja agera.  Livet blir roligare, inte alltid kanske helt 
lätt, men betydligt mer spännande. 

Skriv ner alla äventyr du vill uppleva både på kort sikt och på lång 
sikt. Vad kan/vill du göra idag, inom en vecka, nästa månad och 
inom ett år? Ha dessa nedskrivna äventyr nedskriva så att du ser 
dem varje dag och börja agera!



Livet och döden
Den enda vi kan vara helt säkra på i livet är att vi en dag 
ska dö.
Föds vi för att dö? Döden är kanske en förutsättning för 
livet, inte tvärtom? 
Ja, visst föds vi för att en dag dö, men framförallt så har 
vi ett ansvar att fram till dess leva. Vad är det då att leva? 
Kanske att ta till vara på de resurser/gåvor som vi har 
fallenhet för. Att lära och utvecklas av våra misstag. Att 
se glädje och förundran i det lilla. Att i möten med andra 
människor utvecklas. Att vara sann mot sig själv och våga 
stå i sin egen kraft. Att vara ödmjuk inför livet, oss själva 
och de människor vi möter. Att göra medvetna val. Att vara 
nyfiken och öppen inför vad livet har att erbjuda.
Att leva är så mycket. Vad är det för dig? 



Guldkant på vardagen 

I vissa perioder känns det som om det bara 
är vardagar och det mesta har ett grått 
skimmer över sig. Då kan det vara dags 
att göra vardagen till en fest. Duka med 
finaste porslinet och de vackraste vinglasen, 
smycka bordet med något vackert  Det kan 
vara stenar, färska blommor eller något 
som glimmar. Du ska se, även om det inte 
är någon avancerad maträtt som serveras 
så får det en helt ny dimension så där 
mitt i vardagen. En gråmulen höstdag, låt 
vindarna svepa in sovrummet en stund. 
Lägg en filt över sängen och duka upp till 
picknick. En mörk vintervardagskväll, tänd 
ljus, sätt på musik som du tycker om, kryp 
upp i soffan med en god varm dryck och en 
bra bok eller ett glossigt magasin.



Alla fotografier kommer från Pixabay och fria att använda i kommersiellt syfte och utan upphovsmannens namn.


