
   

  Billedkunstner Helen Nielsen    Side 1 af 5 

Hvad drømmer jeg om for det nye år 2021? 
Hvad skal det nye år indeholde? Vælg et ord eller to og lad tankerne fare ned på papiret. Her kan du få 
de bedste ideer til retningen i dit nye år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan var mit år 2020? 

Sæt dig ned og reflekter over det gamle år før du påbegynder et nyt. Det giver dig ro til at starte et nyt 

år med masser af energi og et klart syn på dig selv. Ved at se på det gamle år, bliver vi taknemlige og 

sandheden om vores bedrifter kommer frem. 

Hvis du ikke nåede dine mål for 2020 skyldes det ikke at du var doven, men at du foretog dig noget 

andet. Det andet skal vi identificere for at kunne lave mål for det næste år. 

Lad os komme i gang med det samme… 

Hvad gjorde størst indtryk på mig? 
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Hvad var min største succes? 

 

 

 

 

 

Hvad var min største udfordring? 

 

 

 

 

 

Nåede jeg de mål jeg satte mig i 2020 

Svar simpelt - Ja eller Nej – og udvid med, hvad virkede og hvad forhindrede mig i at nå mine mål?  

 

 

 

 

Fik jeg fejret mine succeser og hvordan? 
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Hvordan skal mit år være i 2021? 

Nu har vi set på hvad der optog os dette år. Ønsker du at gøre noget ved dine udfordringer fra i år, så 

arbejd videre med de mål du opnåede eller dem du ikke nåede, inddel dem i emner du kan arbejde 

videre med. Du kan også tage nye emner som du gerne vil i gang med i det nye år. 

Jeg foreslår at du tager et område i dit liv som du føler stærkt for og ser det endelige mål for dig. Opdel 

herefter det mål i meget mindre delmål for næste år. Med nye emner er det vigtig at tage det i små bider 

for en succesfuld start. Al opstart tager tid selvom vi ikke vil finde os i det  

Et mål defineres som en handling kun du kan opnå, hvis der skal andres indblanding til for at du kan 

opnå et mål så formulere det anderledes. 

f.eks. hvis du gerne vil udstille og målet er at du skal have en udstillingsaftaler i hus, så kræver det 

andres indblanding – at andre har sagt ja til at du udstiller. Du kan sagtens sætte målet op, men hvad 

skal der til for at nå målet, måske er det at du ringer til 10 udstillingsmuligheder, det er et mål du kan 

opnå og belønne dig selv for. 

Dan dine egne erfaringer, men mine siger mig at jeg har mest gavn af de typer mål jeg selv kan skubbe 

på.  

Jeg har haft stor gavn af at give det valgt livsområde, en positiv bekræftelse. Den positive bekræftelse 

stiller jeg som et spørgsmål, da det giver mig mulighed for at reflektere over, om mine handlinger 

stemmer sammen med spørgsmålet. 

Hvis vi tager udgangspunkt i overstående eksempel om at udstille, så kunne det være livet som 

udstillende kunstner, hvor den positive bekræftelse kunne være ”Hvorfor giver det altid smil på læben 

at møde arrangører der ønsker, at jeg udstiller?”. 

Når jeg læser min egen positive bekræftelse, så får jeg sommerfugle i maven og lyst til at gå i gang, så 

jeg når mit mål. – Prøv det, måske giver det, det samme for dig. 

Og sidst, men ikke mindst – husk at fejre dine succeser. Jeg fejrer det gerne med at jeg køber et kursus 

til mig selv som jeg har kigget på, en bog eller nogle helt specielle materialer. Målet og fejringen skal 

altid afvejes til hinanden, hvorfor det nogle gange også har været en fejring med en dans til god musik 

eller ophængning af to værker i mit hjem. 

Det strukturerede og det kreative kan sagtens går hånd i hånd er min erfaring og jeg har derfor gjort 

plads til at målene kan tegnes på sidste side. 

God fornøjelse og godt nytår      
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Livsområde: ______________________ 

Positiv bekræftelse: _________________________________________________________________________? 
 
Mål – ________________________________________________________   Hvor kan jeg se at målet er nået? ________________ 

Succesen fejres med ________________________________________________________  Dato for fejring ____________________________ 

Steps Beskrivende tekst handlinger til målet Antal /interval Kroner 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Giv livsområde retning, vælg værdi/ord der skal præge rejsen ______________________________________________________________________  

Tegn mål og evt. steps samt fejring ↓ 
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Tegn mål, steps og fejring 

 


