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DE GODE TING, DER SKER 

En simpel øvelse, der får dig ud af

overspringshandlingerne og ind i de

positive forandringer. 
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Er du udfordret af overspringshandlinger? Har du svært

ved at færdiggøre et projekt? Eller er du i tvivl, om du skal

følge en af dine ideer til dørs?

Så kan de simple øvelser i denne mini-workbook hjælpe dig

med at blive motiveret og træ�e de rigtige beslutninger. Du

skal blot følge disse simple skridt.

Print gerne siderne ud og skriv i hånden.

Besvar de simple spørgsmål.

Beslut på den sidste side, hvad dit næste skridt skal være.

Jeg har selv haft stor glæde af disse små øvelser. De har

hjulpet mig til at komme videre med skriveprojekter, der

ellers var gået i stå, til at få bedre vaner derhjemme og til at

prioritere bedre mellem mine forskellige gøremål. Jeg

håber, du vil få samme glæde af denne mini-workbook.

Ole Ditlev Nielsen 
Ole Ditlev Nielsen

Forfatter og ejer, 20 Skridt.

SÅDAN GØR DU 
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DE GODE TING
Tænk på en ting, som du skal gøre, eller gerne vil gøre, men som du

har svært ved at komme i gang med eller få gjort færdig.

Hvad er de gode ting, der sker, hvis du gør det?

Skriv dine svar her
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DE DÅRLIGE TING
Tænk videre over den samme ting, som du skal gøre, eller gerne vil

gøre, men som du har svært ved at komme i gang med eller få gjort

færdig. 

Hvad sker der, hvis du IKKE gør det?

Skriv dine svar her
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OPSUMMERING 
På denne side laver du en kort opsummering, hvor du i overskrifter

skriver, hvad der sker, hvis du gennemfører, og hvad der sker, hvis du

ikke gør. Til sidst skriver du, hvad der er dit næste skridt.

Fuldfør denne sætning :

Det næste jeg vil gøre, er....

Hvis du får det gjort: Hvis du ikke får det gjort:

Skriv her Sk riv her 
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MERE INSPIRATION? 

WWW.20SKRIDT.DK

Bøger, foredrag og online-kurser om
simple living, slow living og det
meningsfulde liv. Mere end 200 gratis
artikler på 20 Skridts blog.

https://20skridt.dk/

