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1. Bestem et tidspunkt i din fremtid der er langt nok væk til, at du kan skabe 
nogle længerevarende ændringer men tæt nok på til, at du føler at det du 

gør nu får en betydning. Det kan være et halvt år, et år eller hvad der 
passer dig bedst…  

 
 

2. Luk dine øjne, tag et par dybe vejrtrækninger i langsomt tempo og forestil 
dig alt er gået så godt som du ønsker og håber på. Du bruger dine styrker 

konsekvent og balanceret hver dag. Du er klar på dit ”hvorfor” dit formål 
og menig. Det er er rart sted at være. Mens du forestiller dig dette, tænk 

da på følgende: 
 

 Hvorfor står du ude af sengen om morgenen? Hvad har du gjort, 

udviklet eller forfinet som tillader dig at når din målsætning? Hvordan føles 
det at have valgt, at bruge din tid og energi på dette? Hvorfor er du stolt 

af at fortælle andre omkring betydningen af dit arbejde? 
 

 Hvordan bruger du dine styrker hver dag for at muliggøre dit formål 
eller bidrag? Hvordan føles det at bruge dine styrker bedst muligt hver 

dag? Hvad siger din kollegaer om at arbejde sammen med dig nu? 
 

 Hvad prioriterer du at gøre hverdag på dit arbejde? Hvilke opgaver ser 

du særligt ser frem til at løse? Hvem samarbejder med dig om disse? Hvad 
siger dine kunder eller din chef om kvalitet af dit arbejdet?  

 
Prøv at forestil dig denne fremtid så realistisk og levende som muligt. Hvad 

tænker du, ser du, hører du, gør du og føler i denne nye verden?  
Jo mere fortællende og specifik du kan gøre det, jo stærkere vil denne 

øvelse trække dig fremad.  
 

 
3. Efter at du har fremkaldt et klart og tydeligt billede i dit hoved prøv da i 

20 minutter at nedskrive detaljerne og nuancerne af dette billede. Bare 
skriv hvad der falder dig ind. Uden tanke på at rette eller eftertænke det 

skrevne. Lad bare din tankestrøm nedfælde sig.  

 
Forsøg at lave øvelsen som en brainstorm. Tænk ikke længe over dine svar. 

 

 
4. Hvis du kan, gentag øvelsen de næste tre dage. Det er en god måde 

hvorpå du kan fordybe dig i dine gemte behov og frembringe din kreativitet 
i hvordan du kan skabe en formålsdrevet, styrkebaseret fremtid på 

arbejdet.  
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