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Övning, Hitta din glöd 

Syftet med denna övning är att väcka till liv din inre glöd och passion för livet. 

Övningen består av 30 frågor som lockar dig till att hitta det du är intresserad av, 

hitta det som inspirerar dig, hitta det du brinner för vilket ger en ökad 

självkännedom.  

Du kommer också bli mer klar över vad det är du önskar dig här i livet och vad 

det är du faktiskt vill få ut, uppleva och göra. Många är lite oklara över vad de 

önskar och begränsar sina önskningar dels av den anledningen men de begränsar 

också sina önskningar för att de inte tror att de förtjänar eller kan få det de 

egentligen önskar.  

Men det finns inga begränsningar hos Universum, det är endast du själv som kan 

sätta begränsningarna, Universum levererar bara det som matchar din vibration. 

Vi får ofta lära oss som barn att inte förvänta oss för mycket och vi får lära oss 

att man inte kan få allt man önskar. När du svarar på nedanstående frågor så ska 

du släppa alla begränsningar och bara drömma helt fritt. Du ska nu drömma stort 

och njuta av att fantisera. 

1. Vad i ditt liv gör dig som allra mest lycklig? 

2. Vad gör dig exalterad? 

3. Vad i ditt liv får dig att känna dig oövervinnerlig? 

4. Vad tackar andra människor dig för? 

5. Vad är du extremt duktig på? 

6. Vilka är dina värdefullaste gåvor och egenskaper? 

7. Vem är din största förebild? Varför? 

8. Vem inspirerar dig mest? Varför? 

9. Vad imponerar på dig? 

10. När var du senast i flow, så där så att tid och rum bara försvann? Vad 

gjorde du då? 

11. Tänk dig att du har vunnit 100 miljoner på Lotto. Vad skulle du göra då? 

12. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? 

13. Om du kunde få eller göra vad som helst, vad skulle det då vara? 

14. Vilka ämnen hör man dig oftast diskutera eller försvara med andra? 

15. Om du hade obegränsat med resurser, vad skulle du då skapa i världen? 

16. Vad hjälper du helst dina medmänniskor med? 

17. Vilken är din favoritavdelning på biblioteket? 

18. Vilket magasin tar du först i tidningshyllan i affären? 
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19. Tänk på senaste gången som du inte kunde somna för att du var så 

exalterad över något som du skulle göra nästa dag. Vad var det du var så 

exalterad över?  

20. Om du visste att din konst/kreativitet kunde försörja dig, vad skulle du 

göra då? (konst, musik, teater, foto, dans, bilbygge, motivlack mm) 

21. Av alla de yrken/tjänster du haft, vad skulle du gladeligen göra gratis om 

du inte behövde jobba för din försörjning? 

22. Vad säger dina vänner och din familj att du är duktig på? Kommer du inte 

på något så fråga 5 vänner. 

23. Vilka ämnen är du av naturen nyfiken på? Vad tycker du är intressant och 

kittlande? 

24. Om du har en timme till helt fri tid på Internet, vad skulle du då söka på 

eller utforska närmare? 

25. Vad ville du bli när du var barn? Vad representerar det yrket för dig idag? 

26. Vad tyckte du var väldigt roligt att göra när du var barn? 

27. Om du skulle skriva en bok, vad skulle den ha för titel? Vad skulle den 

handla om?  

28. Vilka yrken tycker du verkar spännande? 

29. Vilka 5 olika jobb kan du föreställa dig skulle passa in med dina 

intressen? 

30. Vad är det absolut roligaste med ditt yrke? 

Med önskan om en suverän dag! 
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