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Hej och välkommen till avsnitt 4 av din Futurebook Challenge.

Vi vill verkligen gratulera dig för att du bryr dig tillräckligt mycket om dig själv för att utföra detta 
intensiva arbete och vi vill uppmuntra dig att verkligen ge ditt allt, för det kommer att löna sig 
enormt! Om du verkligen dedicerar dig till att göra det här omfattande arbetet med dig själv 
och för dig själv, kommer du – på riktigt, kunna hitta en stor tunna guld vid slutet av regnbå-
gen. Personer som gör den här typen av mentalt arbete blir rikligt belönade. Om du verkligen är 
engagerad i din utmaning och tar dina övningar på fullaste allvar, så kan vi lova dig, att efter det 
här programmet kommer du vara mycket närmare det extraordinära liv som du vill leva, än du är 
idag. Du kommer må bättre och ha en bättre mental och emotionell hälsa.  
 
Och du kommer också ha en starkare och klarare bild av hur du – på djupet, vill forma ditt liv. Ditt 
högre syfte i livet kommer ha blivit klarare för dig, ditt kärleksliv kan ha förbättrats, ditt spirituella liv 
kan kännas mer tillfredsställande. Till och med ditt finansiella liv kan ha förbättrats. Om du gör 
de sakerna vi ber dig att göra, kommer du definitivt att se resultat i ditt liv. Men det som krävs av 
dig för att ens kunna närma dig det vi just räknade upp – är att du gör jobbet! Att du gör arbetet 
som krävs till en naturlig del av dig. För det är inte meningen att du ska kämpa med någon av 
de 14 kriterierna, eftersom kamp föder kamp, utan att du ska hitta ditt WHY och vad som krävs 
för att få det att bli rutiner du inte varken kan eller vill vara utan.

När vi nu börjar vårt arbete gällande hälsa & träning idag, vill vi dela något med dig som kanske  
överraskar dig. Det amerikanska koncept som vi hämtat inspirationen till Futurebook från, 
har över flera decennier gjort ett enormt djupgående förberedande arbete bakom merparten 
av de aktuella kategorierna. De har tagit fram de bästa övningarna med noggrannhet, de har 
forskat på hur de olika övningarna relaterar till varandra och många års studier med tusentals 
människor har visat några väldigt intressanta mönster. Det överlägset största mönster som visat 
sig är just inom hälsa & träning, (och eftersom det visat sig så konsekvent över åren kan man 
nästan säga att det är fakta) det mönstret är; - 
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Framgång inom hälsa & träning har till 99% med ditt syfte att göra. Med de anledningar du har, 
som ligger till grund för varför du vill nå framgång inom hälsa & träning. Varför? Jo för att alla vet 
hur man tar sig själv till en bra fysisk hälsa. Genom att äta rätt och motionera effektivt. Det är 
egentligen inte mycket svårare än så. Självklart kan du lägga en livstid på att lära dig allt om mat 
och träning, att förfina och fördjupa dina kunskaper, men det som är det som kommer att ge 
dig effekt är att äta mindre och bättre och träna bättre och mer. Det är inte mycket svårare än 
så. Men, det är ditt syfte som kommer att vara avgörande för om du kommer göra det. Om du 
kommer göra det som krävs för att nå höga nivåer inom detta område. 

Det som det trattas ned till, är din motivation och din anledning till att du vill detta. Med andra 
ord, när det kommer till framgång inom det här området, är ditt VARFÖR, ditt WHY – allt! Om ditt 
varför är för svagt, kan vad som helst få dig att spåra ur och vad som helst kan få dig ur kurs. Oh 
nej, det regnar! Jag orkar inte gå till gymmet idag… Där är det lätt att hamna, - eller hur! Men om 
du har en tillräcklig stark övertygelse, så blir den bokstavligen transformativ. Så det vi ska göra 
idag är att dyka djupare ned i din övertygelse och ditt syfte i din hälsa & tränings kategori.

Under åren har man kommit fram till tre fundamentala anledningar till varför människor misslyckas 
gällande det här området. Varför de inte når den nivån för hälsa & träning som de verkligen vill 
nå. Varför de har dåliga hälsovanor som t ex äta för mycket, dricka för mycket, röka, äta snabb-
mat skrämmande ofta, vara överviktig, vilken eller vilka nu deras utmaningar kan vara. Om man inte 
har något medicinskt eller mentalt hinder för att ha en god hälsa, vilket vi inte varken har kun-
skapen eller intentionen att gå djupare in på, har man kommit fram till att en eller fler av dessa 
tre mentala inställningar ligger till grund till varför man inte lyckas: 

• Jag vet inte 
• Jag bryr mig inte 
• Jag kan inte hjälpa mig själv

Så låt oss titta närmre på de här tre inställningarna:
 
Den första – jag vet inte, handlar om okunnighet. Jag vet på riktigt inte att två dubbla cheesbur-
gare med pommes frites, en stor Coca Cola och en paj till efterrätt är en total katastrofmåltid, 
om man tittar på det ur ett hälsoperspektiv. Jag är inte medveten om detta faktum. Jag har 
ingen koll på att den här maten i kombination med ett konstant stillasittande framför teven inte 
är en bra hälsostrategi. Jag vet bara inte.

Den andra inställningen som ligger till grund för ett misslyckande är – Jag bryr mig inte, handlar 
till stor del om lathet. En typ av apati. Det här som ibland kallas för att man gått in i ett What-
the-f** tillstånd. Man skjuter ifrån sig konsekvenstänket. Man konstaterar, -Jo, jag vet att det 
inte är bra för mig, men jag bryr mig faktiskt inte tillräckligt för att orka göra en förändring i mitt 
beteende så jag kommer fortsätta att göra det i alla fall! 

Den tredje - Jag kan inte hjälpa mig själv, handlar om bristande självkontroll. ”Jag vet att mitt 
beteende inte är bra, jag vet att det skadar mig och jag bryr mig faktiskt. Önskar att jag kunde 
sluta, men det verkar som att jag inte kan hjälpa mig själv. Jag vet att jag inte borde göra det 
jag gör, men jag gör det i alla fall.” Den tredje och sista anledningen suger verkligen! För den är 
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verkligen illa. En massa negativa känslor hör ihop med den här punkten. Jobbiga känslor som 
skuld och skam och de gör verkligen ont. Brist på självkänsla. Frustration. När man är i den här, 
kan man mycket väl vara helt på banan på dagen, träna och verkligen ha koll på läget, för att 
senare på kvällen förstöra det man jobbat för hela dagen på ett kick, genom att börja glufsa i  
sig onyttiga saker framför teven, dricka för mycket, eller peta i sig en jättebit tårta som blivit kvar 
i kylen efter någons födelsedag. Och man tänker – jag kan inte fatta att jag just sabbade allt jag 
har varit så duktig med hela dagen. Man får momentan ånger. De flesta av oss kan nog relatera 
till det i varierad omfattning. Vi kan nog, de flesta av oss, med handen på hjärtat relatera till alla 
tre utmaningarna. Någon gång i livet har vi nog fått hantera dessa. Om man bara tittar på Jag 
vet inte, så har nog många av oss det i hur vi lever vårt dagliga liv. Har du full koll på hur bra eller 
dålig maten du äter är – egentligen? Eller svarar du, - jag vet inte, på den frågan? Om vi tittar på 
Jag bryr mig inte, kan det säkert låta så här emellanåt: Jag vet att jag borde träna just nu, men 
jag har ingen lust, så jag bryr mig inte om att jag egentligen borde. Jag vet att jag inte borde 
äta eller dricka det här, men jag är så sugen och det är så gott. Ibland gör det väl inget att man 
unnar sig, men om det är vårt ständiga fokus, kommer det inte leda oss i rätt riktning… 

Vem kan inte relatera till det?! Det är lätt att känna, - jag kommer att vara så förbannad på mig 
själv imorgon för vad jag gör just nu. Jag vet att det är ett dåligt val, men uppenbarligen tänker 
jag göra det i alla fall… Antingen kan du, om detta gäller dig, hålla på att föra en ojämn kamp 
med dessa inre konflikter i hela ditt liv och de skuldkänslor som ofta följer med, eller så elimine-
rar du dem genom att utkristallisera ditt VARFÖR i den här kategorin. Med ett tillräckligt starkt 
varför kan du eliminera de hinder som ligger i vägen mellan dig och målet. Både interna såväl 
som externa. Med ett tillräckligt starkt varför, kan du helt ta bort kraften ur jag vet inte, för den 
information du behöver finns där ute om du är motiverad nog att ta reda på den och implemen-
tera den i ditt liv. Vill du förlora vikt och bli mer hälsosam finns det hur många strategier som helst 
att välja mellan, där du kan hitta någon som passar dig, Det finns tusentals HUR, men det är ditt 
VARFÖR som är det viktiga. Du måste vilja det så mycket att du är beredd att göra det arbete 
som krävs. Det är ditt varför som kan få bort din jag bryr mig inte apati. För att göra det extra tyd-
ligt, - om du inte bryr dig, är det för att du inte har en tillräckligt stark anledning för att bry dig. Så 
hitta din anledning, hitta ditt varför så kommer jag bryr mig inte apatin att succesivt försvinna.

Om du både vet och bryr dig och du ändå tänker att du inte kan hjälpa dig själv är det för att ditt 
varför inte är tillräckligt starkt. Och att du inte har tillräckligt mycket självkontroll för att hindra dig 
själv från att göra det du inte ska göra, eller motivera dig själv att göra det du borde göra. Om 
du hade det, skulle du inte ens ge snabbmaten du tänkte trycka i dig en tanke. Inte ens vara 
något som du skulle reflektera över i livet. När det kommer till hälsa och träning så är ditt syfte 
eller ditt varför – allt! Om du bara har ditt varför intakt kommer allt annat att falla på plats i den 
här kategorin. Så det här är det viktigaste frågan: Hur hittar vi vårt syfte? Och hur kan vi skapa 
ett så starkt varför att det slår ut alla anledningar som ligger mellan oss och vårt önskade läge, - 
både interna och externa, så vi kan lyckas inom den här kategorin? 

Vi vill presentera dig för något som du kommer att fortsätta använda genom alla kategorier och 
det kallas kategorisammankoppling. Det visar hur alla kategorier är sammankopplade till varan-
dra. Hur de stöder varandra och hur de får stöd från varandra. Effekten av sammankopplingen 
får du när tittar på hur din hälsa och träning påverkar alla de andra 13 kategorierna. Här kan du 
hitta var ditt inflytande över att hitta styrkan att ta kommando över den här kategorin kan ligga. 



Var ligger din motivationspunkt? Ligger den i ditt intellektuella liv? Forskning visar att när man 
håller sig i trim, tränar rätt, äter rätt, sover som man ska så ökar vår förmåga att tänka klarare. 
Det finns inga motsättningar i att din hjärna fungerar mycket bättre när din kropp fungerar på en 
högre nivå eftersom ditt sinne är en förlängning av din kropp. Så är ditt intellektuella liv viktigt för 
dig, kommer hälsa & träning att vara en bra motivator för att hålla din hjärna skarp. 

Ligger din motiveringskärna i kategorin ditt emotionella liv? För vad du stoppar i dig kontrollerar 
din hjärnenergi - och din hjärnenergi kontrollerar dina känslor. Att ha koll på kategorin hälsa & 
träning är avgörande viktig för att ha koll på ditt emotionella liv. Forskning har visat igen och igen 
att mat och träning kan påverka mående i en positiv riktning, så har du problem med depression, 
ångest, eller andra oönskade känslor, kommer du kanske kunna hitta din motivationskärna här. 
Eller kanske hittar du din motivator under kategorin spirituellt? Att arbeta med självförverkligande 
och verkligen sträva efter att bli den bästa versionen av dig som du vill vara, kan hjälpa dig att 
även höja dig inom Hälsa & träning? 

Eller kanske inom relationer? Kan din motiveringskärna växa genom den kategorin? Relationen 
till dig själv och din egen kropp. Att kunna titta dig i spegeln och vara nöjd med det du ser och 
vara tacksam för din vitalitet och din styrka. Att vara i en god fysisk form kan ju självklart ge 
djupgående positiv effekt även på ditt kärleksliv på så många olika sätt. Det kan ha en positiv 
effekt på ditt sexliv, det kan öka upp hur ni ser på varandra och definitivt positivt påverka de 
upplevelser ni har med varandra. Har man en god fysik kan man ju göra, upptäcka och upple-
va så mycket tillsammans som man sedan har att dela. Oavsett om det handlar om att bestiga 
berg tillsammans, gå pilgrimsvandringar, springa maraton eller bara gå i skogen. 

Kanske det är i relationer, mer specifikt gällande föräldraskapet som du kan öka upp motivationen? 
Att hålla dig hälsosam och träna för att orka med att vara en bra förälder och kunna hänga kvar, 
- länge. Många hittar sin motivation att höja sig inom hälsa & träning här.  

Som förälder vill man förmodligen vara ett gott exempel för sina barn när man tittar på frågan 
ur det perspektivet. Att genom sitt eget exempel visa sina barn hur det är att ha ett hälsosamt, 
lyckligt och framgångsrikt liv. Du kanske inte tänkt på det på det här sättet innan, men om man 
hårdrar det, är det faktiskt är en avgörande viktig del att ta hand om sin kropp när det handlar 
om att vara en god förälder. Att vi lär våra barn om att äta rätt, träna och ta hand om sin kropp 
är några av våra primära åtaganden om vi vill vara extraordinära föräldrar.

Det är många föräldrar som inte riktigt har med sig grundanledningen till varför vi måste äta. Att 
det inte i första hand handlar om att vi ska ha en sensationell matupplevelse som smakar gu-
domligt tre gånger om dagen, utan att det faktiskt är för att ge kroppen bränsle. Sen gör det inget 
om det är gott, men det är ju det som är huvudanledningen. Och eftersom så många vuxna inte 
ser det så, är det även många vuxna som inte förmedlar det till sina barn.
 
Att vi behöver ge vår kropp det bränsle den behöver för att kunna fungera som sitt bästa jag.
Ju tidigare vi ger den informationen till våra barn, desto tidigare kommer vi att hjälpa dem att  
implementera det i sitt sätt att tänka. Självklart ska mat och dryck vara njutningsbart, men i första 
hand är det till för att ge bränsle till vår kropp och våra kroppsfunktioner. 
När man ser människor som är i god fysisk form, är de framgångsrika inom den här kategorin. 
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De fattar hur de ska göra – och gör det. När man ser människor som har en kamp med den här 
kategorin, så har de inte riktigt fått det synsättet att landa på riktigt än. Barnen behöver lära sig 
det här och det är deras föräldrar som borde lära dem det. Känns efter hur det känns för dig. 
Känns det här som ett område som hjälper dig att känna motivation nog att höja dig inom hälsa 
& träning?

Om vi tittar på din karriär och ditt finansiella liv, lever din motivationskärna i någon av dessa två 
kategorier? Att ha en framgångsrik karriär handlar inte bara om den mentala kapaciteten utan 
även den fysiska. Framgång kräver energi, styrka och uthållighet. Om du inte har den både 
fysiska och den mentala styrkan om du vill maximera din framgång inom t ex din karriär, - vilket 
kräver att du håller dig fokuserad, grundad, klartänkt, kan ta bra beslut, ha hög energi, utvecklas 
och ha den enorma kraften som faktiskt krävs för att förflytta dig karriärmässigt och samtidigt 
bidra till något gott som kan gynna världen, - måste du även höja dig inom kategorin hälsa. Allt det 
som krävs för att höja nivån av din kapacitet, som lägger grund för ett överflöd av positiva resultat 
inom karriär och finans, bor inom kategorin hälsa & träning. Och med det sagt, - kommer vi fram 
till dagens övning som handlar om att hitta din motivationskärna, att hitta ditt VARFÖR, ditt syfte 
för denna avgörande viktiga kategori i ditt liv. 

SUMMERING:
1. Ditt VARFÖR/WHY är avgörande viktigt att hitta, för det är ditt WHY som kommer att 
hjälpa dig att hela tiden hitta din motivationskärna och behålla motivationen

2. De tre mentala inställningarna som hindrar oss från att lyckas är:
• Jag vet inte 
• Jag bryr mig inte 
• Jag kan inte hjälpa mig själv
Ta reda på var dessa stjälper dig

3. Du kan hjälpa dig själv att bli framgångsrik i den här kategorin. Skapa DIN vinnarstrategi.

Ha en fantastisk dag! 
#lovepeaceandhappiness

Michelle Dandenell & Lili Öst 
Team Futurebook

Ha en fantastisk dag, så ses vi imorgon!
#lovepeaceandhappiness
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