
7 SPØRGSMÅL DER
VISER DIG VEJEN TIL
ET MENINGSFYLDT
LIV

MIDTLIVSKRISE
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TIL KVINDEN MIDT
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STRÅLE SOM EN
DIAMANT . . .IGEN

G R A T I S
E - B O G



SPØRGSMÅLENE

1:
Hvad ville jeg ønske for en
person, jeg elsker?

2:    
Hvad ville jeg gøre med mit liv,
hvis penge ikke var et problem?

3:    
Hvilke ting vil jeg gerne opleve,
hvis jeg absolut ikke var bange
for noget?

4:   
En Ånd giver mig tre ønsker.
Hvad vil de være?

5:   
Hvordan ser en ideel dag ud for
mig?

6:   
Jeg er 100 år gammel og ser
tilbage på mit liv, hvad gør mig
glad at tænke på?

7:   
Hvad jeg ikke elsker at lave?

Disse syv spørgsmål vi l  give dig mere klarhed over
hvad du vil  have i  dit l iv for at leve et meningsfyldt
l iv.
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"Målet  med  det  gode  l iv  at  at

være  klar  til  at  være  tro  man

mod  sig  selv ,  sine  værdier  og

overbevisninger"



       pørgsmålet om HVORFOR er
hvor vores sande ønske ofte
kommer frem.

For eksempel havde jeg coaching-
samtale med moden kvinde, der
fortalte mig at hun ønskede at gå
fra hendes mand.  Jeg var ret
overrasket, umiddelbart var hun
ret glad for sin mand. Udadtil så
det hele idyllisk ud. De havde hvad
man skal have af ting, og begge
jobs de var glade for...og
selvfølgelig en børn sammen. 

For virkelig at finde ud af , hvad du vil , er det for
det meste ikke nok at lede efter HVAD du vil ,
men også HVORFOR vil du det!

S
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55-årige Gitte
ville skilles fra
sin mand...hun
viste bare ikke
hvorfor. 

Jeg forsøgte på bedste vis at forstå
hende. Sætte mig ind i hendes
verden. Men jeg var også nødt til
at grave lidt dybere og spørge
hende HVORFOR.

DET STORE HVORFOR

Ikke hvorfor hun ville skilles fra sin
mand, men det store HVORFOR.
Det HVORFOR der skal bærer
hende igennem processen. Både
under og efter. Det HVORFOR der
skal være motoren i motivationen. 

Igennem vores samtaler fik hun
afklaret sit HVORFOR til det stor
helt klart. 

Det som blev klart var at det
måske ikke handlede så meget om
at blive skilt, men mere at få mere
morskab og glæde ind i hendes liv
og hendes forhold. 

Og med den viden kunne hun nu
begynde at skabe det liv hun
virkelig ønsker sig.

FEATUREBOOKISH

...MEN HVORFOR?



Men det problem, som mange mennesker har, er,
at de har svært ved at tænke på sig selv. Det kan
være man har lært at det at tænke på sig selv kan
virke egoistisk. Eller måske synes de ikke
fortjener dette. I dette tilfælde kan det være
lettere at  tænke på en anden.

Så tænk på en, du elsker, som betyder meget for
dig, for hvem du kun vil have det bedste. Hvad
ville du ønske dig denne person?

Hvordan kan du forestille dig, at livet skal være
for denne person?

Vi projicerer ofte ting, vi ønsker for os selv, på
mennesker, vi kan lide. Vi tror,   det ville være det
"bedste for dem", men i virkeligheden er det
noget, vi ønsker for os selv, eller som ville være
"det bedste" for os.
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Hvad ville jeg
ønske for en
person, jeg
elsker?

Dette lyder sandsynligvis som vildt et underligt
spørgsmål, når det kommer til at finde ud af, hvad
du mere af i dit liv?



Slip ideen om, at du ikke har råd til noget, du
ønsker; vi har adgang til uendeligt antal penge, og
der udskrives nye penge hver dag.

Min erfaring er, at når vi først har bestemt os til
hvad vil vil, ja, så kommer penge til dig. Du skal
blot spørge efter dem. 

Så forestil dig, at du har en banksaldo på $ 1 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 (ok, det skal
være nok til alt, hvad du kan drømme om ... og
ellers tilføj et par nuller!)

Hvad ville du købe først med pengene?
Hvordan ville din livsstil se ud? Begræns ikke
dig selv; du kan få alt, hvad du vil!.
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Hvad ville jeg gøre
med mit liv, hvis
penge ikke var et
problem?
Mange tillader penge at holde dem tilbage fra deres

drømme. Mange bruger manglende penge til at

stoppe dem i det som de virkelig ønsker sig. Ligesom

det også kan være frygten for at der ikke er nok

penge. Summe summarum, penge bliver ofte brugt

som en (plausibel) undskylding for ikke at gøre det du

vil.



Jeg kan forstå dette personligt meget godt, fordi frygt har
været en af   mine største hindringer i lang tid og har
forhindret mig i at manifestere og leve mit drømmeliv.

Hvis frygt er et problem for dig, kan du bruge det til at finde
ud af, hvad du virkelig vil, fordi der er stor chance for, at
denne frygt holder dig tilbage fra dit store mål.

Så spørg dig selv, hvis frygt absolut ikke var noget problem
for dig, og intet kunne ske for dig, hvordan ville dit liv se
anderledes ud end det er nu?     

Hvilke ting vil jeg
gerne opleve, hvis
jeg absolut ikke
var bange for
noget?

F r y g t  s t o p p e r  a l t i d  a l l e  d r ø m m e  o g  m a n i f e s t a t i o n !
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Som barn kan jeg huske at jeg ofte hørte historie om Ånder
som gav ønsker, og jeg drømt så meget om at møde sådan
en ånd. Du kender sikker også disse drømme. 

Som voksen opdagede jeg så, at det faktisk var mig selv der
var Ånden, og det var mig der kunne få ting til at ske i mit
liv.

Svare spontant og tænke på, hvad du ville ønske, hvis du
kun havde tre ønsker.

Selvfølgelig kan du skabe alt, hvad du vil have i dit liv, og du
er ikke begrænset til tre ting, 

Men dette spørgsmål handler om at finde ud af, hvad du
ønsker dig allermest.  

En Ånd giver dig
tre ønsker. Hvad
vil de være?
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At "dagdrømme" din ideelle dag er en teknik, som
jeg ofte bruger til visualisering, men det er også
en perfekt måde at finde ud af præcis, hvad du vil
have i livet.
 
Luk øjnene og spørg dig selv, hvordan din ideelle
dag ville se ud? 

Svaret på dette spørgsmål kan give dig så meget
information, når det kommer til at finde ud af,
hvad du virkelig ønsker.

Her er det afgørende, at du ikke begrænser dig
selv, det er din dag, du behøver ikke tage sig af
nogen. Penge betyder ikke noget. Du kan tilbringe
dagen hvor du vil, hvordan du vil og med hvem du
vil.
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Hvordan ser en
ideel dag ud for
mig?



For noget tid siden sad jeg til en stor rundt
fødselsdag, og et familiemedlem og jeg sad netop
og snakkede om hvad vi ville tænke tilbage på når
vi blev gamle.

For os handlede det meget om vores rejser og
møder med nye og anderledes mennesker. Vores
glæde over at se verden.

Hvad vil du tænke tilbage på? Hvilke oplevelser
har gjort størst indtryk på dig. Hvilke oplevelser
gør dig mest varm at tænke på.
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Jeg er 100 år
gammel og ser
tilbage på mit liv,
hvad gør mig glad
at tænke på?



Hvis virkelig ingen af   disse spørgsmål hjælper dig med at
finde ud af, hvad du vil have, er det nemmest at se på, hvad
du ikke vil have. 

For det meste ligger svaret i det modsatte.   

Hvad jeg ikke
elsker at lave?
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HVA '  SÅ  NU?
EN  DEJLIG  GAVE

Er du derimod også blevet mere nysgerrig på
hvad du ellers også kan gøre. Nysgerrig på hvem
du o kan blive., så vil jeg invitere dig til et online
fordrag jeg har holdt. Det hedder " Hvad jeg
lærte af filmen Eat, Pray, Love og hvordan jeg
dermed sagde nej tak til midtvejskrisen"

Foredraget er gratis og kommer til dig i din mail,
så du kan sidde og se det i  ro og mag - og når
det passer dig bedst. 

Som en lille teaser, vil jeg blotløfte sløret for at
når du har set hele fordraget, så ligger der en
skøm gave til dig, og venter på dig. 

Bestil dit gratis online foredrag her:

JESPER  STRANGE
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FEATUREBOOKISH

”“
20  ÅRS  ERFARING

DU  BEHØVES  IKKE  AT  GÅ  ALENE

Jeg hjælper kvinder midt i livet til at skabe et
menings- og  glædefyldt liv så de kan blomstre
og vise hvor stærke, sanselige og smukke de er.

visionary life coach

Jeg havde brugt en del år på at jage lykken.
Primært igennem status, og hvad andre syntes.
Alt imens glemte jeg mig selv, og hvad jeg
ønskede i mit liv.
Min opvågning var ret brat og dramatisk. I løbet
af ganske kort tid  blev mit eksistensgrundlag
revet væk under, og mit forhold til kæreste og
børn gik i opløsning.
Herefter startede en lang rejse for at genfinde
mig selv. Finde glæden. Skabe et meningsfyldt
liv. Alle disse erfaringen jeg har samlet gennem
årene, har jeg sat i system og gjort overskuelige
så du ikke behøves at gå den lange og tunge vej
alene. 

Jeg håber virkelig at disse 7 spørgsmål har
været med til at bringe lidt mere kalrehd
ind i dit liv. Og du nu er klar til at atge
action og skabe det drømmeliv som du
virkelig fortjerner at haveL

jeg ved også at det kan være svært at bryde
vaner, og lægger ting om i sit liv. Det er ikke
en proces der sker sådan over-night. Det er
noget der tager tid. Men jeg ved også at
hvis du giver det tid, og viser modet du har,
så ligger det også lige der foran dig og
venter på dig. 


