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Sådan gør du:
INTRO: Når du går til dagens opgave, skal du tillade dig selv at være stolt og glad for de ting, som du har 
udrettet i 2020. Du skal skrue ned for din indre kritiker, som kan have travlt med at finde fejl ved det, du står for.

Du skal tillade at tænke positivt om dig selv og tage dine succeser med dig.
Forstil dig, at du er den bedste udgave af dig selv. Uden begrænsninger. Uden undskyldninger.
Du er god nok, som du er.

I dag skal du tage det bedste med dig fra 2020 til 2021. Alt, som du vil have mere af og med videre i dit liv.

HVAD: Svar på de 7 spørgsmål og skriv 3 ting for hvert spørgsmål, som du lærte og tager med dig i 2020. 

HVORDAN: 
1. Find dine noter fra dag 1: ” Se tilbage på året der gik”.
2. Brug 5 minutter til at samle dine tanker. 
3. Svar på de 7 spørgsmål: 

• Hvilke 3 ting lærte du i 2020?
• Hvilke 3 ting er du mest stolt af i 2020?  
• Hvilke 3 ting er du taknemmelig for i 2020?
• Hvilke 3 komplimenter, vil du give dig selv i 2020?  
• Hvilke 3 store beslutninger traf du i 2020?
• Hvilke 3 vidunderlige ting skete i 2020, som du tager med dig i 2021?  
• Hvilke 3 ting vil du gøre mere af i 2021?
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Hvilke 3 komplimenter, vil du give 
dig selv i 2020?  

Hvilke 3 store beslutninger traf du i 
2020?

Hvilke 3 vidunderlige ting skete i 
2020, som du tager med dig i 2021?  

Hvilke 3 ting vil du gøre mere af i
2021?

Hvilke 3 ting er du taknemmelig for i 
2020?

Hvilke 3 ting er du mest stolt af i 
2020?  

Hvilke 3 ting lærte du i 2020?
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