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Välkommen till den tredje och sista uppgiften av Futurebook QUEST, som har som syfte

att ge dig ett smakprov på att arbeta med ditt personal management på ett starkt,

fokuserat och kraftfullt sätt.

Vi är så glada att du tagit dig tiden att prova på och vi hoppas att du, när du gjort dagens

uppgift, känner dig otroligt inspirerad och utan tvekan motiverad, att påbörja det djupare

och mer omfattande utvecklingsarbetet, som på riktigt, kan få ditt liv att lyftas i kvalitet

inom de 14 viktigaste livskategorierna. Idag kommer vi att aktivera din vision gällande din

karriär och när man gör det större arbetet, både den lightare versionen - Futurebook

Challenge och den mer djuplodade Futurebook Life Mastery och kokar ned alla de 14

genomtänkta visionerna, till en samlad vision, - då skapas ren och skär magi!

 

Dagens program kommer att skilja sig från de andra två. Du kommer att behöva cirka 10

minuters oavbruten tid, och det som kommer att dyka upp genom dagens program

kommer kanske förändra ditt liv för alltid i den här kategorin. Frågan du ska ta dig an

idag, är att om du fullbordade alla dessa små och stora visionerna som du skrev igår, om

du verkligen utförde och manifesterade din vision i denna livskategori, hur skulle ditt liv se

ut ett år från nu? Vad skulle ditt liv vara ett år från nu?

I det här kapitlet ska vi gå till din framtid. Vi ska gå in i den ideala bild av framtiden som

du skapade i gårdagens övning. Du kommer att se den, du kommer att lukta den, du

kommer att känna den, du kommer att låta den skölja över dig. Idag du ska få spendera

en stund där och verkligen göra det verkligt för dig själv – inuti dig själv. Så sätt dig nu

tillrätta och se till att du inte blir störd.

Följ den guidade visualiseringen (tryck på knappen nedan) och fråga dig själv: 

Hur skulle mitt liv se ut om ett år ifrån nu, om jag fullbordade mina visioner i kategorin Min

karriär?

http://www.futurebook.se/visualisering-quest-karriar


Allt det här är inuti dig nu. Du har planterat fröet, du har skapat den mentala bilden av vad

du vill ha i kategorin Min karriär och nu är det en del av dig, det lever inuti dig. Ditt sinne,

din kropp och din själ kommer att verka för att integrera detta i ditt system. Allt det du

skrivit ned i ditt reflekteringsarbete som lett dig hit och allt det du såg och kände under

den här ledda meditationen, det är din djupaste visdom inom dig - satt i arbete. Och nu

när du har sett din framtid på din inre biograf, kommer din framtid dra dig framåt i den

riktningen. Mot den bilden. 

 

Futurebook är utformad för att hjälpa dig på ett ännu djupare plan än det du nu fått prova

på nu, att klargöra din livsvision i 14 kategorier. Och när du har definierat vad du vill, och

tar ett steg mot det varje dag, leder du dig själv på det sättet mot din livsvision. Så det är

därför den här övningen är så kraftfull, och vi rekommenderar varmt att du gör den här

övningen med jämna mellanrum, för att du genom den både matar hjärnan med den bild

som den efter tillräckligt många upprepningar, börjar se som din ”verklighet” och att du

genom övningen, accentuerar den positiva känsla som hör ihop med din vision. Och varje

gång du gör övningen, se till att sitta bekvämt, se till att du får sitta ostörd och få med dig

hela din kropp och ditt sinne i meditationen. Låt orden, ordens innebörd och känslan av

dessa skölja över dig. Det här är din vision gällande din karriär som du vill implementera

och du kommer att manifestera den om du är tillräckligt motiverad och villig att göra det

arbete som krävs för att få det att manifesteras.  

 

Tankar blir saker. Du kommer att manifestera denna vision om du dedicerar dig tillräckligt

att kontinuerligt arbeta med det. Och du behöver alltså arbeta med detta på två sätt. Dels

genom att göra rätt saker, i rätt ordning. Och att tänka, känna och förhålla dig till din

vision på ett sätt som leder dig i den här riktningen. 

 

Med detta säger vi stort tack för att du har deltagit i vår QUEST. Vi är så glada att du gav

dig själv och vårt material den tid du lagt ned och vi hoppas att du genom detta, fått en

känsla av hur Futurebooks Challenge, eller det mer omfattande programmet Futurebook

Life Mastery, kan hjälpa dig att ta fram din totala livsvision inom de 14 kategorier som de

båda består av och göra din livsvision till verklighet ännu snabbare och ännu mer kraftfull

än du någonsin trodde var möjligt. 

 

För, - Varför nöja sig med bra när man kan skapa fantastiskt?

Och varför nöja sig med fantastiskt, när man faktiskt kan skapa extraordinärt?

Frågan du behöver ställa dig är, - vilket liv vill DU leva? Och hur nöjd vill du känna dig

med dig egen insats att skapa ditt bästa liv när du kommit till livets rand?

Om det finns en utvecklingspotential på ditt liv om du tittar på vad du lever/upplever just

nu och hur du skulle vilja ha det, - vänta inte på att det ska bli bättre, - GÖR det genom

din egen förtjänst, - extraordinärt!

 

Varma hälsningar

Michelle Dandenell & Lili Öst

Futurebook
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