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Avsnitt 27: Jag är min livsvision

Granska de 11 kategorier som vi hittills har granskat och svara två på några enkla frågor för var 
och en av dem:

Min hälsa och träning

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?

Mitt intellektuella liv

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?



Mitt emotionella liv

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?

Min karaktär

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?

Mitt personliga varumärke

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?
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Mitt spirituella liv

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?

Min energi

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?

Mitt kärleksliv

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?
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Mitt sociala liv

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?

Mitt finansiella liv

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?

Min karriär

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?
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Föräldraskap

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?

Livskvalitet

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?

Min livsvision

Vad vill jag ha inom det här området i mitt liv? Vad vill jag skapa? Hur vill jag att livet ska se ut?

Vad är anledningen till att jag vill ha det?
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