
3 Tips til et liv fyldt med livskvalitet.
Tip nr. 1

Accepter livet som en gave.

Du behøver ikke være noget, for at nogen elsker dig. Du er her på jorden for at være
lykkelig, leve livet og nyde dig selv.

Du skal ikke prøve at undgå livskriser for det kan du ikke uanset hvordan du gør vil du
stadig opleve livskriser - DET GØR ALLE MENNESKER. Men det handler om hvordan
du håndtere livskriserne.

Accepter livskriserne, overvej dine muligheder mens det er allerværst. “Tag
fjernbetjeningen til dit LIV tilbage, i din hånd så styre hvilket program der skal være.”

Nogen gange er det bare små justeringer - andre gange er det større ændringer der
skal til at du finder vejen tilbage til et meningsfyldt liv.

Elsk dit liv, som det er, også selvom det ikke er perfekt lige nu. Fokuser på det
positive. Tag en DYB indånding og slap af i det.

Slut fred med det der er.

Tip nr. 2

Lær af din livskrise.

Når du står der, hvor det er allersværest, så tag ved lære af det, så kommer du stærk
ud på den anden side.

Ret ind og justere fra hvad du gjorde sidste gang du var udfordret på samme måde.

● Lukker du omverden ude ?
● Lukker du dine følelser ned ?
● og undgår du de svære beslutninger?

Fyld dine dage med aktiviteter, mennesker og projekter som du elsker og som får det
bedste frem i dig.

Opgiv kampen, anstrengelserne, pligter der gør at du føler du har ansvaret for andres
Lykke du har kun har ansvaret for din egen Lykke.

Tip nr. 3

Omgiv dig med støtte og gør nytte i samfundet.



Når du vil have et meningsfyldt liv handler det om at føle sig som en del af noget,
derfor  skal du undgå alle og alt der skaber frygt, skyldfølelse, tvivl eller dræner dig
for energi i hvert fald indtil du ikke går i forsvarsposition eller når du ikke længere
giver andre skylden for din ulykkelighed.

● Ræk ud mod andre også nye relationer.
● Omgiv dig med mennesker der gør dig glad, rolig og lykkelig.

Omgiv dig de mennesker, der får dig til at føle at du er elsket, som inspirerer dig eller
dem der får dig til at følge dine drømme.

Gør dit hjem eller dit værelse til et roligt kærligt Fristed når du kan slappe af og lade
op.

Opsumering:

1. Accepter situationen, hvis du ikke kan ændre det, så tag en dyb indånding og
brug pytknappen.

2. Lær af dine livskriser og åben op. Mærk hvad der er godt for dig.
3. Omgiv dig med alt det der er godt for dig.

Jeg håber du guiden kan hjælpe dig og det vil glæde mit hjerte hvis du bare vil
integrere lidt af det så du igen kan få fodfæste og kan komme videre med mere
ro.


