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"Vi behöver först blicka bakåt innan vi blickar framåt"!

ÅRS SUMMERING
BEHÖVER DU HJÄLP ATT SORTERA I DITT INRE?
WWW.LILIOST.SE

Behöver du hjälp att sätta en riktning för 2022?

Personligt bokslut 2021
I ett företag är det inte bara en självklarhet att göra bokslut, utan även en
nödvändighet för att ha koll på att man leder företaget i rätt riktning och upptäcker på
tidigt stadium när man inte gör det - så man kan sätta in rätt insatser för att leda i rätt
riktning.
Med oss själva är vi oftast inte lika smarta. Här har vi en tendens att "harva på" utan
att stanna upp och reflektera över - leder detta mig i rätt riktning?
Med ditt personliga bokslut som du nu har framför dig, får du en chans att reflektera
över vad som lett dig i rätt riktning - (dvs det som gett dig de resultat du vill ha)
Och vad som inte gjort det.
Inser du att du leder dig själv i fel riktning i ett eller flera anseenden - ta chansen att
utnyttja mitt januari coaching erbjudande. Boka 4 timmar betala för 3.
Läs mer/boka här. Gäller t o m 31/1 2022

Praktiskt
Skaffa dig en fin skrivbok eller gör ett dokument i datorn som du sparar lätt tillgängligt,
då det ska vara lätt att gå tillbaka och titta på dina reflektioner. Gör en notering i
kalendern att gå tillbaka och läs igenom minst varje kvartal 2022, i syfte att checka av
att du inte gör samma saker som du gjorde 2021 som ledde dig i oönskad riktning/gav
dig oönskade resultat. Uppföljning och förvaltning är A och O när det gäller att leda
företaget JAG AB till succé.
VIKTIGT:
Se till att både reflektera OCH skriva. Annars har du ingen möjlighet att göra varken en
uppföljning eller korrigeringar längs vägen.
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Behöver du hjälp att sätta en riktning för 2022?

ÖVNING 1
Hur har ditt 2021 känts överlag
Känn efter, gör en skala mellan 1 - 10, där 1 är dåligt och 10 är bra
och sätt ett kryss där det känns rätt att sätta det. Har det varit riktigt illa - kan du gå
under 1:an. Har det varit heeeelt fantastiskt - gå förbi 10:an

Exempel
1

5
Hur har ditt 2021 känts överlag
Gör känsloskalor och sätt dina kryss

gällande;
Din kärleksrelation/ev singelskap
Ditt ev ex (Om du har något och har någon anledning att ha kontakt)
Relationen till ev barn och bonusbarn (gör separata känsloskalor)
Dina vänskapsrelationer (gör separata känsloskalor)
Dina ev kollegor (gör separata känsloskalor)
Din fysiska hälsa
Din mentala och emotionella hälsa
Ditt hem/boende
Din ekonomi
Ditt arbete
Lägg till det du känner saknas för dig att reflektera över
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ÖVNING 2
Reflektera över var du satt dina kryss
Titta på övningen på förra sidan och gå igenom personer och områden, reflektera och
skriv vad du tänker är anledningen bakom var du valt att sätta ditt kryss gällande
relationen eller området.
Positivt? Är det något som du är nöjd med, stolt över, tycker fungerar toppen, skriv
ned hur du har arbetat, tänkt, förhållit dig, agerat osv. Bli nyfiken på vad det är som
gjort detta område så framgångsrikt. Fundera på om det finns något som varit positivt
för dig med Covid.
Negativt? Är det något som varit mindre bra, ett ständigt orosmoment, ett ständigt
irritationsmoment eller kanske till och med ett riktigt katastrofområde, fundera på vad
det är som lett fram till dessa oönskade resultat. Fundera på om och hur Covid har
påverkat ditt liv negativt och vad det har lett till för känslor, tankar och handlingar.
Fundera på vad DU är ansvarig för - även om du kanske t ex har relationer som inte är
som du önskar, där du känner att det mesta felet är någon annans. Vi kan bara justera
vad vi själva gör och vad vi själva bidrar med till det resultat som är.
Att skylla oönskade resultat på någon annan eller på omständigheter, är att beröva sig
själv kraften att påverka. Vad kan DU göra som kan skapa en positiv skillnad. Det är
den intressanta frågan.

Markera tydligt
Skriv samma överskrift på dina anteckningar som på ämnet du reflekterar över, så det
blir enkelt att gå tillbaka i dina anteckningar vid ett senare tillfälle. Använd gärna olika
färger och designa dina anteckningar så det känns som att du får en tydlig överblick
över varje område.
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ÖVNING 3
Vad har du för resultat du verkligen är missnöjd med?
Även om även 2021 varit ett utmaningarnas år, har dock mycket gott kommit ut av det
för många om inte de flesta - I alla fall om man ser det över tid...
Men jag tänker ändå att vi ska fördjupa oss i de resultat du verkligen inte är nöjd med
detta år. Men inte bara känna efter var du vill sätta ditt kryss - utan fundera igenom
ditt nuläge - och hur du kommit dit. Ibland kan det vara svårt att se hur man tagit sig
till endera resultat, men ett tips är, - om du bestämmer dig för att fokusera på din del,
ditt ansvar gällande det resultat du reflekterar över, har du möjlighet att göra något åt
det! Det kan t ex ibland handla om att om vi behöver bli tydligare, kommunicera med
giraffspråk etc. (Lär dig mer om det i min onlinekurs Er kärleksrelation 2.0 )
Låt oss hålla oss till samma ämnen som vi börjat med:
Din kärleksrelation/ ev singelskap
Ditt ev ex (Om du har något och har någon anledning att ha kontakt)
Relationen till ev barn och bonusbarn (gör separata känsloskalor)
Dina vänskapsrelationer (gör separata känsloskalor)
Dina ev kollegor (gör separata känsloskalor)
Din fysiska hälsa
Din mentala och emotionella hälsa
Ditt hem/boende
Din ekonomi
Ditt arbete
Lägg till det du känner saknas för dig att reflektera över
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Behöver du hjälp att sätta en riktning för 2022?

ÖVNING 4
Vad har du för resultat du verkligen är nöjd med?
Lika viktigt som det är att titta på de saker som inte fungerar och fundera över hur vi
tagit oss till våra oönskade resultat - lika viktigt är det att titta på och lyfta de saker
som vi verkligen är nöjda med och reflektera hur vi tagit oss dit! För att bli medvetna
om våra vinnande koncept, så vi kan göra en mental och emotionell copy and paste
för de saker som inte fungerat. Jag kan lova dig att du har helt skilt fokus, helt skilda
känslor, sanningar och förhållningssätt till det som ger önskade resultat i ditt liv kontra det som inte gör det...
Titta på dina vinnande koncept gällande samma frågor nedan. Borra i frågorna på
samma sätt som innan. HUR kom jag/vi/det hit? Vad är grunden för mina önskade
resultat? Vad är mina vinnande koncept? Hur klarar jag av att hålla mina strategier?
Din kärleksrelation/ev singelskap
Ditt ev ex (Om du har något och har någon anledning att ha kontakt)
Relationen till ev barn och bonusbarn (gör separata känsloskalor)
Dina vänskapsrelationer (gör separata känsloskalor)
Dina ev kollegor (gör separata känsloskalor)

Din fysiska hälsa
Din mentala och emotionella hälsa
Ditt hem/boende
Din ekonomi
Ditt arbete
Lägg till det du känner saknas för dig att reflektera över

lili@liliost.se

Behöver du hjälp att sätta en riktning för 2022?

ÖVNING 5
Steget in i 2022
Titta igenom det du skrivit innan och reflektera över Vad vill du behålla - vad vill du omforma - och vad vill du lämna kvar i 2021.
Dela upp det i de olika kategorierna;

Personligt:
Din fysiska hälsa
Din mentala och emotionella hälsa

Relationer:
Din kärleksrelation/ev singelskap
Ditt ev ex (Om du har något och har någon anledning att ha kontakt)
Relationen till ev barn och bonusbarn
Dina vänskapsrelationer
Dina ev kollegor

Viktiga livskategorier:
Ditt hem/boende
Din ekonomi
Ditt arbete
Lägg till det du känner saknas för dig att reflektera över
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ÖVNING 6
Dina steg i rätt riktning
Det räcker inte med att konstatera var man sladdat av vägen, eller var man valt rätt
väg. Det är nu det stora, medvetna arbetet börjar, - att skapa strategier för att behålla
och fortsätta skapa samma önskade resultat - eller att omskapa.
Titta på de kategorier du arbetat med genom hela ditt bokslut och fundera på vilken
strategi du behöver skapa i varje område för att skapa de resultat du vill se 2022.
Dela in det i de fyra kvartalen, för att se det långsiktigt och hållbart.
Vad ska hända i kvartal 1 och vad behöver du för att förvalta din strategi.
Vad ska hända i kvartal 2 och vad behöver du för att förvalta din strategi.
Vad ska hända i kvartal 3 och vad behöver du för att förvalta din strategi.
Vad ska hända i kvartal 4 och vad behöver du för att förvalta din strategi.

Personligt:
Din fysiska hälsa
Din mentala och emotionella hälsa

Relationer:
Din kärleksrelation/ev singelskap
Ditt ev ex (Om du har något och har någon anledning att ha kontakt)
Relationen till ev barn och bonusbarn
Dina vänskapsrelationer
Dina ev kollegor

Viktiga livskategorier:
Ditt hem/boende
Din ekonomi
Ditt arbete
Lägg till det du känner saknas för dig att reflektera över
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VÄLKOMMEN 2022
Jag hoppas du fått energi
Jag hoppas att detta enkla, men faktiskt kraftfulla bokslut kan inspirera dig att tänka
över dina strategier för att inte ta med dig det du inte vill ha med dig in i 2022, såväl
som strategier för det du vill behålla, fortsätta skapa och/eller höja ribban på
ytterligare.
Känner du att du behöver hjälp på vägen med dessa eller andra frågor, vill jag
påminna dig om mitt coachingerbjudande som jag nämnde i början;
Boka 4 gånger betala för 3.
Läs mer/boka här. Gäller t o m 31/1 2022
Lycka till med ditt bokslut och ditt 2022.
Med värme -

Lili

Här nedan finner du några coaching referenser
"När jag kom i kontakt med Lili så befann jag mig i en utmanande situation i livet där både
familj och relationer, barn och jobb kändes tungt. Jag behövde hjälp att lära mig att inte älta
det jag inte kan förändra, bryta tankemönster och beteendemönster och att välja att fokusera
på det positiva i livet. Utkomsten av mötena med Lili och att använda Attraktionslagen hjälpte
mig med ovan, men även med en rad andra oanade saker som rörde min egen person och
familj. Det känns som om jag gick till doktorn och blev frisk, utan att behöva ta någon
medicin".
Jenny Martin
"Jag har under en period haft Lili som coach och det har varit helt fantastiskt! Det har stärkt
min självkänsla, gett mig nya insikter om mig själv, om attraktionslagen samt varit mycket
utvecklande även för mitt företag. Jag är väldigt glad och tacksam över att jag valde att satsa
på min egen utveckling genom Lili´s unika metod."
Marina Karlsson
"Lili fick mig att förändra mitt tankesätt. Jag lärde mig att bryta negativa tankemönster och
beteende och på så sätt skapade jag mig ett nytt liv. Där jag nu utgår ifrån vad jag vill ha i
mitt liv och inte vad som inte är bra".
Mica Almberg
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