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FUTUREBOOK – Your way to make your life a masterpiece 

Vi vill börja med att säga STORT grattis till ditt val att ta det första steget till att skapa ett extra-
ordinärt liv genom att anta vår Challenge och till att du valt att skapa starten av din egen Future-
book. Hemligheten bakom framgången av systemet är att det egentligen är ganska enkelt, men 
det är okonventionellt och det väcker nya frågeställningar på ett nytt sätt.

För som Einstein så vist konstaterade; - Det krävs ett nytt sätt att tänka, för att lösa de problem vi 
skapat genom vårt gamla sätt att tänka. Och det är ofta just där vi har en tendens att gå lite vilse, 
- att vi tror att vi kan skapa en varaktig och märkbar förändring i livet, utan att förändra oss själva 
på insidan. Utan att bli medvetna om vad det är för tankar och känslor, paradigm och begränsan-
de sanningar, - båda såna vi skapat själv över tid såväl som de ”sanningar” vi ärvt, som ligger till 
grund för de resultat vi vill förändra och/eller förädla.  

Många av de sätt som vi från barnsben lärt oss är vägen till succé, är egentligen sätt som ibland 
varken gagnar oss eller leder oss till den framgång vi önskar. Och det finns faktiskt andra vägar 
än de konventionella, även om de oftast inte finns top of mind för den stora massan. Därför är vi 
extra stolta och glada över att den väg som vi arbetar med är en mindbraking, extraordinär och 
annorlunda väg till både inre och yttre framgång, vilken kan skapa inte bara ett lyckligt liv, utan 
ett helt fantastiskt liv. Futurebook är ett system som vi har som vision att den ska nå ut i hela 
Norden. På sikt är vår vision att vi ska arbeta med Futurebook redan från skolålden i syfte att 
implementera Personal Management och en djupare form av livskunskap och självinsikt redan 
från början. Att väcka viktiga livsdanande frågor tidigt i livet och visa en ny okonventionell väg 
till att skapa sitt absolut bästa liv; – men just nu adresserar vi primärt den privata sektorn och 
företagssidan här i Sverige. 
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Futurebook ger fördjupade insikter om ett annorlunda sätt att kunna skapa relationer som ger 
oss energi, att nå våra passioner med lätthet, att arbeta mot framgång i varje viktigt livsområde. 
Vi ställer det du tror du vet om dig själv, om livet, framgång och lycka på ända och bara att du 
valt att ta dig an den här utmaningen säger oss mycket om ditt eget åtagande att höja din egen 
livskvalitet. Heja dig! Och åtaganden och dedikation är något vi kommer återkomma till ett antal 
gånger under den här tiden tillsammans. När dag 1 börjar kommer du få reda på hur Futurebook 
Challenge fungerar, vad som kommer att förväntas av dig, hur du lyckas absolut bäst med din 
Challenge och varför stegen du kommer att ta under detta program är så viktiga. De kommer ligga 
till grund för att du kommer att flytta nålen i din livskompass och rikta den mot mål du kanske inte 
ens trodde du kunde nå. 

Heta tips från coachen Medan du förbereder dig, vill vi ge dig några förslag som kommer hjälpa 
dig att slutföra denna utmaning med lätthet. Vi ber dig göra två saker innan utmaningen börjar och 
båda de här förslagen kommer att vara knutna till och starkt påverka dina resultat och din övergri-
pande framgång. 
 
1, Skaffa en pärm: Den första saken vi vill att du ska göra för att på bästa sätt förbereda dig 
själv för programmet, är att skaffa en pärm. Det här programmet handlar om så mycket mer än 
bara att lära sig något nytt. Det handlar om att tänka och att göra. Du har säkert redan nu en 
gedigen erfarenhet och kunskap gällande personlig utveckling, det som vi på Futurebook väljer att 
kalla, - Personal Management. Du kanske gått ett antal kurser och utbildningar eller läst böcker 
om hur du kan utveckla dig själv och skapa dig ett fantastiskt liv, men vad som är skillnaden med 
detta program är att vi kommer att bygga ramar, strukturer och strategier runt det här personliga 
utvecklingssystemet. Så att du faktiskt kommer att kunna leva de förändringar och den kunskap 
som du kommer att nå och få genom Futurebook Challenge, vilket är det som kommer att för-
flytta kompassnålen i ditt liv. Och en pärm att samla all den här informationen i, kommer att vara 
avgörande viktig just för att kunna skapa detta. Genom Futurebook Challenge kommer du få ett 
antal kraftfulla övningar, och du kommer att vara tvungen att skriva ned info om dessa. Vi kommer 
också dela en massa värdefulla tips och tekniker med dig som du kommer att vilja skriva ned och 
samla i din pärm. Att hela tiden aktivt använda din pärm gör dessutom att du kan följa din egen 
resa. Dessutom har du din Challenge samlad som grund om du vid ett senare tillfälle väljer att gå 
vidare och göra en ännu djupare resa genom Futurebooks stora program. En sak är säker, - det 
kommer att vara en spännande resa som du kommer älska! Challenge är ett perfekt första steg i 
att säkerställa att det här året har alla chanser att bli ditt bästa år ever. Big time!
 
Vi rekommenderar att du skriver för hand, för att studier visar att när man gör det använder man 
alla sina sinnen och informationen blir mer levande och påtaglig, därför rekommenderar vi att du 
skriver ut pdf:en och vid behov, lägger till egna blanka blad. Att ha något påtagligt och levande 
att förhålla dig till gör att du tar in informationen på ett djupare plan. Dekorera gärna din pärm och 
sidorna i den och gör dem så levade och personliga du kan, så de blir en inspirerande del av ditt 
självarbete. Din pärm kommer att vara din privata följeslagare genom hela den här processen 
och sedan en viktig påminnelse för dig så du kan följa de strukturer, strategier och ramar som du 
skapat för dig själv. 
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2, Öppna upp sinne & hjärta: Den andra saken vi föreslår, är lika viktig. Det kanske låter både 
uppenbart och som en kliché, men vi vill starkt inspirera dig att gå in i processen med ett öppet 
och expansivt sinne och ett öppet hjärta. Saken är den att om du verkligen vill nå din önskade 
vision i varje viktig del av ditt liv, kommer det att krävas att du djupdyker inom varje område. Att du 
verkligen är sann med dig själv om var du befinner dig i ditt liv och i dig själv och sen expandera 
ditt sinne för att tänka över vad som faktiskt är möjligt för dig att åstadkomma inom var och en av 
dessa områden, nu och framåt. Att vara ärlig mot dig själv i dina reflektioner är verkligen A och O 
om du vill komma framåt på det djuplodade sätt som Futurebook kan hjälpa dig att göra. 

Redan dag 1 av denna utmaning kommer du att börja att flytta kompassnålen och skifta riktning i 
ditt liv och du kommer leda dig själv och ditt liv mer mot lycka inom alla områden, för det är verk-
ligen det som är det primära med denna kursen. Att skapa lycka och framgång i alla de viktigaste 
områdena av ditt liv. Och vad det kommer att innebära, är att det med all säkerhet kommer att 
behöva skapas några förändringar i ditt liv, så att vara öppen för förändringar kommer med andra 
ord, att vara avgörande för att du ska lyckas. Och detta faktum är väldigt enkelt för några och en 
riktig utmaning för andra. Det är helt okej och fullständigt normalt, så därför finns vi med dig i hela 
processen och vi har skapat en stängd Community på Facebook (du kommer att få en inbjudan 
tlll communityn dag 1) för alla som gör/gjort Futurebook så att ni kan bolla, stöta och blöta era 
frågor och insikter med varandra i ett nätverksforum. Och vi kan rekommendera dig att dra nytta 
av nätverket för det kommer att vara en av de mest värdefulla resurser som du kommer att ha ge-
nom din egen resa. Så, införskaffa din loggbok, bestäm med vilket mindset du ska gå in i det här, 
se till att du på riktigt engagerar dig i din process, använd ditt Futurebook nätverk som både dina 
stöttepelare, vapendragare och inspiratörer och gör dig redo för att köra igång!  

Vi önskar dig varmt lycka till med din Challenge!
Michelle Dandenell & Lili Öst
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