
VAD GÖR MIG LYCKLIG 
ELLER OLYCKLIG



Välkommen återigen till din Futurebook Challenge.

Så härligt att du fortfarande är med oss och förhoppningsvis tycker du att arbetet blir mer och 
mer intressant ju mer du får lära dig om dig själv. Idag tänkte vi börja med ett citat av Aristoteles:
”Jag ser på den som erövrar sina önskningar som modigare än den som erövrar sina fiender 
eftersom den svåraste segern är den över en själv.”

Vi hoppas du inser och känner hur modig du faktiskt är som antagit denna utmaning i syfte att 
levla upp ditt liv. Att du tar ett antal steg mot en seger över de sidor av dig som du inser längs 
vägen inte är dina bästa vänner och därtill gör aktiva val att närma dig dina önskningar. Heja dig! 

I förra avsnittet började vi ju att fördjupa oss i kategorin Mitt emotionella liv och idag ska vi fort-
sätta att gräva ännu djupare i denna enormt viktiga kategori i våra liv. Och vi kommer att avsluta 
med en kraftfull övning som verkligen kommer att kunna hjälpa dig att förflytta dig ett värdefullt 
steg framåt i ditt emotionella liv. Vi kan tala ur egen erfarenhet att den här övningen verkligen är 
en ”game changer”! Den har hjälp oss själva och många andra att förbättra livet inom den här 
kategorin enormt, så vi är verkligen glada över att få dela detta med dig. 

Det är nog så att de allra flesta förstår att ett hälsosamt emotionellt liv är oerhört viktigt för att 
leva ett lyckligt, framgångsrikt liv. Och om ditt mål är att skapa ett extraordinärt liv som är det 
som vi lägger grunden till här i Futurebook Challenge, är din emotionella status och ditt emotio-
nella liv i stort, oerhört viktigt. Men vi tänker faktiskt att det är ännu viktigare än de flesta inser, 
för man kan nog säga att från ett perspektiv är vårt känsloliv, barometern på vår framgång som 
människa. Hur menar ni nu, kanske du undrar? Ja, för att det är här, inom den här kategorin 
som du kommer att upptäcka om du har, - eller inte har, ett lyckligt och meningsfullt liv. Och vi 
tror faktiskt att de flesta - at the end of the day, mäter framgången i sitt liv i lycka och mening. 
Sen vad som leder fram till lycka och mening i vårt liv, är ju oerhört olika för oss alla. Men även 
om du definierar framgång med att ha en tjusig titel och tjäna massa pengar, vill du ju förmod-
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ligen ändå, när allt kommer kring, nå dessa för att känna just, - lycka. Och det är ju det som är 
vitsen med hela ditt arbete i utmaningen. Det är ju därför vi arbetar med att utveckla oss själva. 
Det är ju därför du hoppade på den här utmaningen. Det är ju därför du arbetar så hårt och mål-
medvetet, - för att skapa ett lyckligare, gladare, mer framgångsrikt och mer meningsfullt liv. 
Det finns ett citat skriven på en toalettvägg på Bali som definitivt passar i den här kontexten; 
- ”När jag var liten, brukade min mamma alltid säga att lycka var det viktigaste i livet. När jag 
blev äldre och började skolan, frågade mina lärare mig vad jag ville bli när jag blev stor och jag 
svarade; - Lycklig! 

De svarade mig att jag uppenbarligen inte förstod frågan. 
Jag svarade dem, att de uppenbarligen inte förstod livet.” Grym toalettgraffitti, eller hur?! 

Den grekiske filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles sa; ”Lycka beror på oss själva.” Märk 
väl att han dog år 322 f kr och det som han hade kommit fram till då, är fortfarande lika sant. 
Genom att göra det här arbetet som du gör just nu, axlar du det ansvar som följer med Aristote-
les konstaterande. Om du frågar dig själv tillräckligt många gånger, vad du vill ha i livet och var-
för, kommer du komma fram till ett enda svar när du går ned på djupet i frågan, - För att jag vill 
vara lycklig. Det spelar ingen roll vad det är, om det handlar om att tjäna en massa pengar, om 
att ha en fantastisk kropp, en fantastisk kärleksrelation eller om du vill skapa en skillnad i värl-
den. Alla dessa underbara saker är bara en väg till målet. Och målet är din lycka och din känsla 
av meningsfullhet. Och det är det vi fokuserar på, på Futurebook. Allt vi gör, alla mål vi sätter, 
utmaningarna, övningarna, hur vi mäter och skriver ned. Inspirationen, motivationen, - allt vi gör, 
är designat för att hjälpa dig att på ett eller annat sätt, närma dig ett lyckligare, mer meningsfullt 
och framgångsrikt liv. Och kan vi lyckas med att hjälpa dig med detta, har vi nått ett av våra 
slutmål som korrelerar med vårt högre syfte; - att hjälpa människor att hitta motorn i sig själva 
att skapa sitt bästa liv och genom det, - skapa en skillnad i världen. En av de viktigaste saker du 
kan göra, är att bli uppmärksam på vad som gör dig lycklig och vad som gör dig olycklig, så du 
kan göra dagliga val gällande ditt tanke- och känslofokus och ditt förhållningssätt som leder dig 
i riktning mot lycka och bort från olycka. Och insikten om att du har förmågan att faktiskt kunna 
göra detta, kommer ha en märkbar påverkan på ditt liv. För precis som vad som helst som du 
vill skapa i livet, kräver lycka ett medvetet kontinuerligt arbete, som hela tiden kräver en under-
hållsstrategi som hålls aktiv. Det är upp till dig, det är ditt arbete och det är du som behöver 
göra det, för att bli medveten om vad som gör dig lycklig. Ingen annan kan göra det här arbetet 
åt dig, för det är bara du som kan känna din känsla! DU behöver ta reda på vad det är som gör 
dig lycklig. Vilka situationer, vilka tillstånd, vilka ställen, saker, personer, händelser och upplevel-
ser som skapar en känsla av lycka inuti dig. Och när du blir klar över vad som verkligen ger dig 
känslor av lycka, kommer du självklart vilja göra mer av det. Dessutom kommer du ha lättare att 
se till, att du gör mer av det, eftersom när du vet vad det är du behöver för att skapa känslan, 
vet du vad du behöver göra. Om du inte vet vad som gör dig lycklig, är det svårt att se till att du 
gör de rätta sakerna och du kan ju inte heller stämma av att du gjort tillräckligt många val som 
leder dig till lycka, eftersom du inte identifierat vad det är som ligger till grund för känslan – i dig. 
Så du förstår nog att detta är ett viktigt arbete att lägga tid på att klura ut! 

Ta t ex att om en av alla de saker som ger dig en lyckokänsla i magen, är att ta en powerwalk 
i skogen eller vid vattnet, så kan du öka du upp antalet powerwalks per vecka för att öka upp 
dina stunder av lycka. Om du känner lycka av att gå på bio eller teater, kan du öka upp antalet 
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bio- och teaterbesök från några gånger om året, till kanske några gånger i månaden och göra 
ett medvetet arbete att få in det i ditt liv mer frekvent. Om du blir lycklig av att göra något med 
din partner och/eller dina barn, se till att du gör ett medvetet val att göra det oftare. Kanske gör 
det till ett gemensamt arbete att hitta på saker att göra. Inte bara kommer båda parter att känna 
sig gladare och lyckligare, ni kommer även att få ett lyckligare förhållande och ett lyckligare liv 
som resultat. Om du blir lycklig av att påta i trädgården, - påta mer i trädgården! Gör dig med-
veten om vad som gör dig lycklig och se till att frekvent skapa rum för det i ditt liv, så kommer 
du per automatik att bli en lyckligare människa. Du kanske känner dig lycklig när du tagit dig 
tiden att ringa någon som du vet blir glad när du ringer, som t ex dina föräldrar, dina mor- och 
farföräldrar. Gör du det till en vana, blir det vinning för båda parter. Blir du lycklig av att meditera, 
att måla, läsa, lyssna på musik, sjunga, dansa - vad det än är, se till att du får in det på en daglig 
basis i ditt liv för då kommer du att öka upp känslan av lycka i ditt liv. 

Så, den springande punkten, - essensen här, är alltså att bli medveten. Att bli medveten om de 
saker som gör att ditt hjärta svämmar över av känslor av kärlek, glädje, nöjdhet och lycka. Gå 
även ned i det lilla och leta medvetet, för där hittar du små guldkorn som sammantagna får en 
märkbar positiv effekt i ditt dagliga liv. Vad får dig att le, när känner du dig som en bra medmän-
niska, när känner du dig skön och härlig, vad får dig att känna dig lätt om hjärtat och vad ger 
dig lätthet i dina steg? Identifiera dessa saker stora som små, värdera dem och planera in dem 
i ditt dags-/vecko-/månadsschema så du medvetet gör ännu mer plats för dem. Det är egent-
ligen ett ganska enkelt koncept, men som de flesta faktiskt inte förstår, - att om du vill uppleva 
mer lycka i livet, - gör mer av de saker som gör dig lycklig! 

Lili brukar säga att några av de svåraste frågor hon brukar ge sina coachingklienter, är just – 

1. Vad gör dig lycklig och 
2. vad fyller på dig med energi? 

Och varför de är svåra är just för att de flesta inte tar sig tiden att identifiera dessa, för de inte 
innan förstått hur viktigt det är att göra ett medvetet tankearbete gällande dem. På samma sätt, 
- och detta är ett lika stort, - eller till och med ännu större och mer djupgående arbete att göra, 
nämligen att identifiera de saker i ditt liv som gör dig olycklig och sen göra ditt bästa med att 
se till att eliminera den största delen så du har så lite av det i ditt liv som bara är möjligt. Vi tror 
att det är meningen att vi ska vara lyckliga den största delen av vår tid och vi tror också på att 
det är möjligt! Det är därför vi arbetar så hårt med att skapa och medvetandegöra vägar till att 
uppnå lycka. 

Självklart vet vi alla att det kommer att finnas smärta och sorg i livet och självklart vet vi alla ock-
så att vi kommer känna frustration, besvikelse och olycka. Men vi tänker, att alla dessa negativa 
saker som kan hända i livet är undantaget, inte regeln! Smärta, sorg och frustration kommer att 
komma och gå i livet, men det är faktiskt vårt eget ansvar att se till att de bara blir episoder i livet 
– och inte blir konstanter. Att ständigt och jämt vara olycklig, irriterad, besviken, förbittrad eller 
deprimerad över något, finns det inte någon plats för i livet hos en person som medvetet väljer 
sitt fokus. Om vi har ständigt återkommande negativa upplevelser i livet (vilket de flesta av oss 
kanske har lite till mans, för de slinker alldeles för lätt in under staketet) så är det förmodligen för 
att vi inte är uppmärksamma. Vi behöver vara uppmärksamma på och skapa medvetenhet om 
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gällande dessa återkommande negativa skov av irritation, frustration, aggression, oro och nega-
tiva förväntningar som pågår inom oss och som ofta ligger till grund för vad vi attraherar in i vårt 
liv, och ta medveten action i en annan riktning och göra det till vår mission att eliminera dem. 
För att vi helt enkelt inte varken behöver, eller borde acceptera återkommande olycka. Och i vårt 
arbete med att coacha människor till insikt, kan vi se att de flesta faktiskt inte är uppmärksam-
ma på sina negativa tanke- och känslomönster utan bara fortsätter med samma fokus, samma 
mönster, samma känslor och därmed också fortsätter att skapa samma negativa resultat för 
sig själva. Till slut har de gjort smärtan, känslan av olycka och det negativa fokuset till en vana 
och märker det knappast längre, utan det har blivit så som livet ser ut. Och så de förväntar sig 
att det kommer se ut… Det finns människor som spenderar hela sitt vuxna liv med att titta sig 
i spegeln och känna sorg, smärta och frustration över att de inte känner sig fina för att de är i 
dålig form och/eller kanske gått upp eller ned alldeles för mycket i vikt. Som är ledsna över hur 
deras kropp ser ut eller är ledsna när de tittar på resultatet av hur de behandlat sig själva. De 
finns även de som känner sorg för att de hela tiden klandrar sig själva, kanske till och med håller 
på med självmobbing. Känner sorg för att de inte tillåter sig själv att vara lyckliga, utan konstant 
förstör för sig själva genom självsabotage. Som utgår ifrån att livet är och alltid kommer att vara 
en utmaning, eftersom de (oftast utan att vara medvetna om det) hela tiden skapar sin framtid 
utifrån att titta på gamla referenser som visar dem att så har varit fallet hittills… Men grejen är, 
att vi faktiskt inte behöver leva med återkommande ledsamhet, frustration, ilska eller vad det nu 
än är som gör oss olyckliga. Vi behöver faktiskt inte leva med det! Det är mycket bättre att bli 
medveten om vår olycka, att bli uppmärksam och identifiera den återkommande smärtan och 
besluta oss för att ta tag i den. Det steget är det dessvärre många som inte väljer, utan ser det 
mer som att de hamnat i ett låst läge som de bara får acceptera.

Om vi tittar på t ex kategorin hälsa & träning, - även om du inte gillar att behöva gå på diet, även 
om du inte gillar att träna, - är det ändå inte bättre att betala det relativt lilla priset, än att gå ge-
nom den större delen av ditt vuxna liv och känna dig ledsen, frustrerad och ha en låg självkänsla 
varenda gång du tittar dig i spegeln, igen och igen och igen och igen… Vad än din återkom-
mande smärta är, vilken kategori av ditt liv den än tillhör. 

Kanske är du en nedtyngd, överarbetad och helt slutkörd entreprenör eller anställd som inte 
har varken tid eller ork att njuta av ditt liv, din familj eller ditt sociala liv. -Eller om du har en vän, 
en partner eller en familjemedlem som är en konstant källa av stress eller negativ känslomässig 
påverkan. -Eller om din ekonomiska situation ständigt jagar dig och stör din nattsömn för att 
du känner dig så pressad. Om en av dessa, kanske alla eller något annat betungande är din 
story - så är det första du behöver göra är att notera det. Du behöver bli medveten om det. Du 
behöver vakna! Och när du gjort det, behöver du sätta dig ned och tänka igenom vad som be-
höver göras, eller göras annorlunda än du gjort tidigare, om det är så att du redan innan försökt 
skapa en förändring, för att eliminera denna återkommande smärta. Tänka igenom vad som är 
en rationell, funktionell, intelligent lösning på det här problemet. Du kanske kommer på ett sätt 
att fjärma dig själv från situationen. Du kanske kommer på ett sätt att förändra den. Du kanske 
kommer på ett sätt att se på situationen på ett annorlunda sätt så att du kan processa den 
annorlunda i dig själv. Så att du kan förändra vad den står för och därmed även förändra den 
negativa känslan av den. Vilket gör att du kan släppa den emotionella stress den skapar i dig. 
Och vi kan faktiskt tala av egen erfarenhet, att det faktiskt kan vara lättare än du kanske tror. 
Omedvetenhet är det som håller dig fast i ett låst läge! Omedvetenhet är det som får dig att 
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uppleva ständigt återkommande negativa situationer om och om igen. Och självmedvetenhet är 
en del av lösningen. Oavsett vad det är för återkommande saker i ditt liv som gör dig olycklig, är 
det första steget du behöver ta att låta dig själv bli uppmärksam, att bli medveten om det som 
det handlar om och sen bestämma dig för att göra något åt det. Det är verkligen ett stort steg 
i rätt riktning och det är ett avgörande viktigt steg, vilken kategori det än gäller i ditt liv. Det var 
dagens text och vi inser att det kan vara mycket att smälta. Nu är det dags för att ta dig an din 
övning gällande ditt känsloliv.  
 
Vi har bara kommit en liten bit fram i din utmaning, men vi hoppas att du redan börjar se att 
dessa små aktiva övningar, - även om de är just små, faktiskt är enormt kraftfulla. Vi hoppas 
också att du redan börjar se hur de börjat leda ditt liv framåt – uppåt. Om du bara hade fokuse-
rat på en eller några av dessa frågor, skulle de inte få samma påverkan som de får nu. För när 
du lägger ihop dessa små, kontinuerliga övningar, får de en stark påverkan och den ackumu-
lativa effekt de får tillsammans är ovärderlig. Så fortsätt ditt arbete med samma motivation, så 
kommer du vara på ett helt annat ställe i livet efter din Challenge. 
Men, det är ju ett tag fram tills dess, så se till att ha kul NU och njut av din övning gällande ditt 
känsloliv. Och kom ihåg, att det arbete du lägger ned nu kommer få en stor positiv effekt i ditt 
liv, vilket definitivt kommer ta det till en ny nivå. Så ha kul nu, så ses och hörs vi i nästa avsnitt!

SUMMERING:
•           Vårt liv borde vara lyckligt den största delen av tiden! 
•           Om du vill ha mer lycka i livet, - gör mer saker som gör dig lycklig! 
•           Det är ditt arbete att identifiera de saker i ditt liv som gör dig olycklig. Gör ditt bästa för 
att eliminera dem!

Lycka till nu! 

Michelle Dandenell & Lili Öst
Team Futurebook

© All rights reserved, Futurebook Challenge                    Page | 5


