
Refleksjon



Først vil jeg stille deg et spørsmål, slik
at du kan se resultatet til slutt.

Beskriv med egne ord hvordan du synes året
ditt har vært:



Hvilken måned likte du minst, hvorfor?

Hva kunne du gjort selv, for at den mnd. kunne
blitt litt bedre?

Legger du skylden på deg selv eller andre, når ting
ikke går som planlagt, hvorfor?

Har du nå mer oversikt over hvorfor denne mnd
kanskje ikke var så ille allikevel?



Så over til noe mer hyggelig!

Hvilken mnd. likte du aller best, hvorfor?

Hva gjorde du denne mnd som gjorde deg glad?

Hva gjorde du i 2022, du kommer til å gjøre mer av
neste år?

Hva tente gnisten i deg?



Tok du vare på deg selv? Utdyp.

Hvem får du god energi av å være sammen med?

Hvilken mål hadde du satt deg for 2022?

Gikk du for målene dine? Utdyp.



Hva vil du si mer NEI til?

Hva vil du si mer JA til?

Hva ønsker du å utdype deg mer i?

Hva skal være fokuset ditt i 2023?

Hva vil du i 2023?



Hva er dine mål for 2023?

Velg 3 ord som skal representere 2023

Velg 3 ting du skal gjøre for deg selv èn gang i uken

Til slutt skriv 3 ting til deg selv, for å motivere deg!

Målsetting



Nå vil jeg stille det samme spørsmålet
som på starten. 

 

Beskriv med egne ord hvordan du synes året
ditt har vært:

Ser du annerledes på året ditt nå?



Tusen takk, for at du ville være med på å reflektere
over ditt år! La dette være din motivasjon til at 2023

skal bli et bra år for deg.
 

Skap det livet du drømmer om, legg planer og ikke
vær redd for å kjenne på verken frykt eller det å

føle deg lykkelig, du fortjener å føle på lykke!
 

Jobb mot å leve ditt drømmeliv og manifester det
du ønsker. Sett ut et lite frø og se hvordan det

kommer til liv, når du gi det næring.

Heidi 

http://www.krystallhjertet.no/

