
 
 SKRIV ET BREV TIL DIG SELV FRA FREMTIDEN  

At tænke på din fremtid kan hjælpe dig til at skabe et meningsfyldt liv. Denne lille øvelse kan hjælpe dig til at blive 
mere opmærksom på, hvad der vigtigt for dig, hvad du drømmer om og håber på. Husk det er dit liv - hvad skal 
det handle om? 

Øvelse: Vælg en dato nogle måneder eller endda nogle år ud i fremtiden. Det skal være en dato, der betyder 
noget for dig – en fødselsdag, jubilæum eller anden form for mærkedag. Forestil dig derefter, at det er gået 
vældig godt for dig. Livet har virkeligt udviklet sig, som du gerne ville! Skriv nu et brev til dig selv, hvor du 
fortæller om udviklingen i dit liv. Prøv så at forestil dig, hvad det ville betyde for dig, og hvordan det ville føles. 
Når du har skrevet brevet tænk da over, hvilke mål du kunne sætte, eller hvilke skridt du kunne tage, som vil 
bringe dig tættere på, hvor du gerne vil være.   

Hvordan kan jeg vide hvilke mål der er vigtige for mig ? 
Hvordan kan jeg forbinde mine værdier med daglige måI ?  

Forbinde det betydningsfulde til mål 

1. Hvad er det som er vigtigt / meningsfyldt ved at 
gøre denne aktivitet? (f.eks. hvis jeg dyrker motion 
et par gange om ugen vil min kondition blive bedre, 
og det vil betyde noget for mit helbred) 

Du kan stille dig selv følgende spørgsmål:  

2. Hvad er det som jeg værdsætter ved at nå dette 
mål ? (f.eks. det vil betyde at jeg passer godt på 
mig selv, mit helbred og måske forebygger 
sygdom). 

 
3. Hvis jeg nåede målet hvilken forandring ville det 

medføre ? Hvad ville jeg gøre anderledes ? (f.eks. 
hvis jeg tager initiativ til at tale med en ny person 
hver uge, ville jeg få et bedre socialt liv og kunne 
deltage mere i sociale begivenheder) 

 
 „Værdier er som et fyrtårn, der lyser og viser vej på livets hav, 
ikke mindst når det blæser op og stormen raser. Fyrtårnets lys viser 
dig vejen til det, som betyder noget for dig uanset bølgerne og livets 
gang. Retter vi ikke vores opmærksomhed mod fyrtårnets lys, driver 
vi rundt på må og få, og hvor stormens bølger nu måtte føre os hen, 
mens vi venter på, at stormen lægger sig“. 
(Fra: ”Introduktion til ACT” af Susan Møller Rasmussen og Ole Taggaard Nielsen,  
Dansk Psykologisk Forlag, 2010) 
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