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Velkomin í hópinn 

nýja valkyrja! 

Ásdís Rán

Fyrirsæta, vöruhönnuður og þyrluflugmaður

Til að byrja með langar mig að óska þér til hamingju með að velja 
leiðina að bættri og betri framtíð og taka af skarið til að gera nýja 
árið stórkostlegt, fallegt og frábært. 
Við lestur á handbókinni lærirðu að þekkja sjálfa þig betur, lærir að 
þekkja þínar takmarkanir í lífinu og fá skýra sýn á framtíðina, verða 
sjálfsöruggari og sterkari kona, geislandi af gleði.

Í gegnum minn feril hef ég staðið fyrir ótal framkomu- og sjálfs-
styrkingarnámskeiðum á Íslandi og erlendis, það er alltaf gaman 
að geta hjálpað öðrum og sjá hvað litlar ábendingar ásamt smá 
aðstoð geta hvatt til gífurlegra breytinga í lífi fólks. 
Bókin er svolítið byggð upp eftir lífsgildum sem ég hef tileinkað 
mér frá unga aldri og hafa hjálpað mér að ná markmiðum mínum 
og aðstoðað mig á erfiðum tímum í lífinu. 

Kæra Valkyrja, nú segjum við skilið við fortíðina, 
öll leiðindi, mistök og annað sem gæti hafa verið að hefta okkur, 
nú er kominn tími til að einbeita okkur að glæsilegri framtíð, 
fullri af ást, gleði og hamingju.
Við setjum okkur stór og skýr markmið og vinnum að þeim eins 
og sönnum valkyrjum sæmir!



“Create the 

highest, 

grandest 

vision possible 

for your life, 

because you 

become what 

you believe.”

Oprah Winfrey

Samskiptamiðlar

Fylgstu með 

Valkyrjunni á Facebook

sendu okkur póst 

eða annað skemmtilegt.

facebook.com/lífsstílshandbók

Leyfðu okkar að fylgjast 

með þér og merktu #Valkyrja

Snapchat asdis.ran



1 Skapaðu sýnina
á sjálfa þig
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“As you become 

more clear 

about who you 

really are, 

you´ll be 

bet ter able to 

decide what is 

best for you 

the first time 

around.”

Oprah Winfrey

Vald sjálfsskoðunar

Við ætlum að byrja á því að vinna í þinni sýn á sjálfa þig, 
án hennar er erfitt að halda áfram og búa til markmið til að 
komast þangað sem þú vilt í lífinu. Stundum þarf bara að skrifa 
hlutina skýrt niður á blað til þess að undirmeðvitundin og þú sjálf 
meðtakir þá og byrjir að vinna markvisst í að skapa smám saman 
bætta og betri framtíð. Ekki vera hrædd við að skrifa stórtæk 
markmið þó að mörg minni séu líka góð. Hugsaðu um heildar-
myndina og framtíðina, ekki einblína of mikið á smáatriðin. 
Búðu til bestu myndina af sjálfri þér sem þú ert ánægð og 
hamingjusöm með.

Það er ótrúlega gaman að sjá hvað spurningar geta verið öflugar 
og áhrifamiklar. Þær leiða þig djúpt inn í hugann og grafa upp 
allskonar upplýsingar sem við erum ekki nógu duglegar að velta 
fyrir okkur dagsdaglega. Hér á eftir og út í gegnum vinnubókina 
ertu leidd í gegnum margvíslegar spurningar sem þú þarft að 
íhuga vel og svara eftir bestu getu.
Við skulum fylla þessar línur af jákvæðni og bjartsýni.

Eins og Sigga Kling segir, ORÐ ERU ÁLÖG og það er alls 
ekki gott að festa neikvæðar skoðanir á blað eða aðrar staðhæf-
ingar sem gætu dregið úr okkur kjarkinn.

Á næstu blaðsíður skrifar þú niður þína sýn, þú getur notað 
spurningarnar til að hjálpa þér við að komast af stað.
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Hverskonar persónuleiki er ég og vil vera?

Hvernig lít ég út?

Starfsframi?

Hvernig er minn stíll og klæðaburður?



16 17

Hvar og hvernig vil ég búa?

Hvernig kem ég fram við aðra og hvernig 

læt ég öðrum líða í kringum mig?

Hverjir eru kostir mínir?



2 Fagnaðu sjálfri þér
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Litlir áfangar 

á hverjum degi

skila stórum 

árangri.

Að elska okkur sjálfar getur verið flókið fyrirbæri og er ekki alltaf 
auðvelt. Við höldum oft eða reynum að sannfæra okkur um að 
við gerum það, en raunin segir annað.

Hvernig lærum við að meta okkur sjálfar?
Stundum einblínum við svo mikið á það sem við höfum ekki að 
við gleymum verðmæti okkar eigin kosta. 
Við höfum allar fullt af dýrmætum eiginleikum og um leið og við 
breytum hugsuninni aðeins, hættum að einblína á okkar 
eigin galla og vinnum í að endurforrita hugann upp á nýtt þá geta 
orðið stórkostlegar breytingar á bæði sjálfsöryggi og frama. 
Stundum þarf smá vinnu til að opna augun og byrja að meta okkur 
eins og við eigum raunverulega skilið. Lífið á að vera ljúft.

Með tímanum munt þú svo uppgötva það að hafa trú á og 
elska sjálfa þig bætir flestallt í lífi þínu, þar á meðal samböndin 
þín, heilsu, vellíðan og hæfni þína til að láta drauma þína 
verða að veruleika.

Að elska sjálfa þig er lykillinn að því að búa til kærleiksrík 
sambönd og vera fær um að elska og tengjast öðrum 
á heilbrigðan hátt.  

Hverjir eru kostir þínir?

#valkyrja
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Hver er þinn besti kostur/kostir?

Hvað elskar þú við sjálfa þig?

Hvað líkar þér best við í útliti þínu?

Hvaða hæfileika hefurðu?
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Hvað lætur þér líða vel? 

Hvað gefur þér orku?

Minntu þig á hverju þú hefur áorkað í lífinu

Hvað er það besta við líf þitt í dag?
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Það er 

kominn tími 

til að hæt ta að 

horfa út um 

gluggann og 

byrja að horfa 

í spegilinn.

#valkyrja

Það er oft gott fyrir sjálfsöryggið og sálina okkar að heyra og sjá 
hvað öðrum finnst um okkur og hvaða eiginleika þeir meta mest 
í okkar fari.

Verkefnið er sjálfstyrkingaræfing sem er hluti af ferlinu. 
Mig langar að biðja þig um að finna tvo aðila/vini sem standa þér 
næst og þú treystir. Fáðu þá til að skrifa niður á blað lýsingu af 
þér sem persónu og hvað þeir meta helst í þínu fari.

Ég hef sjálf lent í því að það hafa verið gerðar samantektir um mig 
við sérstök tækifæri frá samstarfsfólki eða fjölskyldumeðlimum, 
bara einhverjar skemmtilegar setningar frá hjartanu, t.d. hún er 
rosalega dugleg, góð vinkona, afkastamikil, góð mamma eða 
eitthvað annað og það hefur svo mikil áfrif á mann að heyra 
svona frá öðrum, þetta smýgur beint inn í hjartað og bætir 
sjálfsálitið heilmikið. Við eigum það oft til að dæma okkur og 
hugsa: Æi, ég stend mig ekki nógu vel í starfi, ég er ekki nógu góð 
mamma, ég afkasta ekki nógu miklu, ég verð að vera duglegri og 
allskonar önnur vitleysa. Margt af því sem við höldum og hugsum 
er bara alls ekki rétt, en stundum verðum við að heyra það frá 
öðrum til að trúa því.

Við hrósum hvert öðru ekki nógu mikið, hrós er svo frábært og 
getur oft bjargað deginum!
Ekki spara hrósin, kæra Valkyrja, og reyndu að setja þér markmið 
um að hrósa sjálfri þér og öðrum nokkrum sinnum á dag.

Verkefni vikunnar
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Aðili  1   

nafn / tengsl

Aðili  2  

nafn / tengsl



3 Hindranir lífsins
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Hindranir lífsins geta verið óteljandi margar.
Sumar eru yfirstíganlegri en aðrar en það þýðir þó lítið að gefast 
upp fyrir þeim. Lausnin er oftar en ekki beint fyrir framan nefið 
á okkur, en stundum neitum við að sjá hana.

Það er mikilvægt að gera sér góða grein fyrir þessum hindrunum 
og skrifa þær niður. Því fyrr sem þú gerir þér grein fyrir hvað 
heldur aftur af þér því fyrr getur þú yfirstigið hindranirnar og losnað 
undan þeim.

En við skulum líka hafa það í huga að það er varla til betri skóli en 
að ganga í gegnum erfiðleika lífsins, sigrast á þeim og læra að við 
gátum það sem við töldum okkur ekki geta. 
Það er nauðsynlegur hluti af þroska okkar að upplifa erfiðleika, 
finna fyrir tilfinningunum og fara í gegnum þau áföll sem kunna að 
verða á vegi okkar.

Hvað heldur aftur af þér?

Ekki láta óþarfa 

hindranir halda 

aftur af þér í að 

skapa það líf sem 

þig hefur alltaf 

dreymt um.

#valkyrja
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Hvað er það helsta sem heldur 

aftur af þér?

Hvað hræðist þú sem gæti stoppað þig?

Hverju ertu búin að gefast upp á?

Hvað gerir þig leiða og af hverju?
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hvað stressar þig og kemur þér 

úr jafnvægi?

Hvað stelur frá þér allri orku?

Hvaða nýju hæfileika þarft þú að þjálfa 

og vinna í og hvers vegna?

Hvernig væri lífi þínu háttað ef þú losnaðir 

undan þessum hindrunum?



4 Velgengni 
og lífsgildi
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Orðið velgengni hefur ansi víða merkingu hjá okkur hverri og einni 
og við verðum að virða það að allir hafa mismunandi 
skoðanir og sýn á lífið. Fyrir einhverjar er velgengni að vera vel 
gift, heimavinnandi með stóra fjölskyldu á meðan næsta vill verða 
geimvísindaprófessor, fyrirsæta, veðurfræðingur, íþróttastjarna, 
leikkona eða byggja upp sitt eigið fyrirtæki og hugmyndir.
Sem betur fer viljum við ekki allar sama starfsframann, þá myndi 
líklegast allt springa í loft upp!
Þess vegna eigum við að þakka fyrir að vera umkringdar 
allskonar ólíkum týpum og persónuleikum með ólíkar 
skoðanir, áhuga og metnað. Við öll saman gerum heiminn 
fjölbreyttan, áhugaverðan og skemmtilegan. 

Í staðinn fyrir að hneykslast á að þessi manneskja sé ekki eins 
og allir hinir er miklu skemmtilegra að dást að því og íhuga 
hugrekkið sem oft þarf til að standa upp úr fjöldanum og 
fara sínar eigin leiðir.

Spurningarnar sem koma hér á eftir hjálpa þér að skilgreina þín 
lífsgildi og hvar þín velgengi liggur. 
Ekki láta stjórna þér útfrá því hvað einhver annar vill að þú gerir, 
heldur hleyptu því út sem býr inni í hjarta þínu. 
Taktu þér tíma, hugleiddu og sjáðu þetta fyrir þér.

Í hverju felst velgengni þín?

Fyrst ertu spurð 

af hverju þú sért  

að gera þetta.

Seinna ertu 

spurð hvernig 

þú gerðir þetta.

#valkyrja
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Hvað er velgengni í þínum huga?

Nýtur þú velgengni í dag? Af hverju?

Hvað þyrfti til þess að þú nytir 

velgengni í lífinu?

Hvað var það sem breytti þínum frama 

og hvað hjálpaði þér?
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Á hvaða sviði myndir þú vilja 

njóta velgengni?

Hvaða fólki dáist þú að og hver er þín 

fyrirmynd? Af hverju?

Hvað getur þú gert til að komast nær þínum 

draumi að velgengni?

Hvaða nýju hæfileika þarft þú að þjálfa 

og vinna í og hvers vegna?



5 Mát tur 
jákvæðninnar
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Jákvæðni og neikvæðni eru stór partur af því hvernig þér líður 
dagsdaglega. Ávinningurinn af jákvæðri hugsun er vel þekktur 
meðal sérfræðinga, eins og sálfræðinga, taugafræðinga, 
vísindamanna og lækna.
Jákvæð hugsun hjálpar okkur við að vera heilsuhraust, afkasta-
mikil og hamingjusöm. En það getur verið erfitt að komast úr 
„neikvæðu loftbólunni“ sem er orðin að vana og byrja að ætla að 
vera jákvæð. Það góða er að það er hægt að æfa það eins og allt 
annað og endurforrita heilann á jákvæðan hátt, það er ekki endi-
lega auðvelt og getur tekið smá tíma að koma þessu í rútínu en 
ef það tekst get ég lofað þér að þú átt eftir að finna stórkostlegan 
mun á líðan þinni.
Jákvætt fólk þróar líka með sér andlega hæfni sem gerir því kleift 
að takast betur á við mótlæti og erfiða tíma í lífinu en þeim sem 
eru neikvæðir í hugsun.
Máttur hugans er ótrúlegur og þú verður að trúa því að þú eigir 
skilið allt það besta í heiminum. Við eigum allar skilið að vera 
elskaðar og vera hamingjusamar!

Jákvæð hugsun

Jákvæðar 

athafnir í bland 

við jákvæða 

hugsun skilar 

velgengni.

#valkyrja
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Ég man eftir því þegar ég var um tvítugt að við vinkonurnar 
ákváðum að gera tilraun með jákæða hugsun og meta útkomuna 
síðan eftir 2-3 vikur. Ein vinkona mín hafði verið eitthvað óánægð 

með sjálfa sig þannig að við settum upp reglur sem gengu 
út á það að í hvert skipti sem hún leit í spegill jós hún yfir sig 

allskonar hrósi með hreinni innlifun. Á þessum aldri voru það hrós 
eins og: Vá, hvað ég er falleg, ótrúlega er ég með flottan líkama, 

rosalega er ég heppin, ég get allt og fleira hvetjandi sem að 
henni datt í hug og viti menn, við ætluðum aldrei að trúa því 

hvað árangurinn af þessu var magnaður.
Allt í einu fór hún að laða að sér fólk eins og segull, allir byrjuðu 

að dást að henni, hrósa henni, karlmennirnir streymdu inn, 
tækifærum fjölgaði smám saman og sjálfsálitið jókst um helming!

Þetta var mjög skemmtileg tilraun og ég vil hvetja ykkur til að 
prófa þetta samhliða bókinni og sjá hvað gerist í kjölfarið.

Hér koma nokkur ráð sem hjálpa þér að komast á jákvæðu 
brautina og auka bjartsýni og gleði.

Nokkur ráð

Passaðu upp á orkuna þína
Samkvæmt vísindarannsóknum hafa hugsanir okkar tíðni 
og samsvarandi einstaka titring sem laðar svipaða tíðni 
í líf okkar. Svo neikvæð hugsun laðar að neikvæða orku, 
jákvæð hugsun laðar að jákvæða orku.

Lærðu að elska og meta sjálfa þig
Þegar þú ert jákvæð í hugsun varðandi sjálfa þig 
eykst sjálfstraustið þitt helling og allt verður auðveldara 
og jákvæðara.

Æfðu jákvæða hugsun daglega

Gerðu það sem þú elskar
Eitt af því mikilvægasta sem að þú getur gert til að vera 
jákvæðari er að ganga úr skugga um að þú gerir nóg af 
því sem þú elskar!

Hjálpaðu öðrum

Vertu þakklátari

Brostu eins mikið og oft og þú getur!
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“All that we are 

is the result 

of what we 

have thought. 

The mind is 

everything. 

What we think 

we become.”

Buddha

Post-it áminningar geta verið frábær leið til að minna okkur 
á allskonar hluti bæði til að gera það sem við höfum verið að 
draga lengi, minna okkur á jákvæða hluti í lífinu eða minna okkur 
á markmiðin okkar. 
Post-it miðarnir eru minnismiðar sem hægt er að fá í bókabúðum 
í alls konar litum og hægt er að líma á hina ýmsu fleti. 
Það er frábært að skrifa á þá skemmtilega hluti og líma hér og þar 
um húsið eða í bílinn þar sem við getum ekki annað en tekið eftir 
miðanum og lesið hann. 
Smám saman hefur þetta svo áhrif á undirmeðvitundina og líðan 
okkar en það skiptir líka máli að æfa sig í að trúa því sem 
stendur á miðanum og lesa hann með innlifun, ekki lesa hann 
eins og þetta sé eitthvað grín.

Hver hefur sinn djöful að draga þannig að þú mótar þína 
hvatningarminnismiða sérstaklega til að stykja þínar veiku 
hliðar. Hér koma einfaldar hugmyndir að því hvað hægt er að 
skrifa niður.

daglegar áminningar
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Minnismiðar

Ég er frá
bær

Ég get allt sem 
ég ætla mér!

Ég elska sjálfa mig

Andaðu djúpt

Þetta
 verð

ur 

góðu
r dag

ur

Ég er fa
lleg

Minnismiðar

Fara á æfingu Jákvæðni er val

Brostu :)

Áfram þú !

Ég get þetta !

Drekka 
meira vatn
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Bestu hlutirnir

í lífinu eru fólkið 

sem þú elskar, 

staðirnir 

sem þú hefur 

heimsótt og 

minningarnar 

sem þú hefur 

safnað á leiðinni.

#valkyrja

hvernig er hugsunarháttur þinn í dag?

kostir/gallar?

Verkefni í jákvæðri 
hugarmótun



58 59

Hvað gætir þú mögulega gert til að bæta 

hugsunarhátt þinn dagsdaglega?

Skrifaðu niður 5 jákvæðar hugsanir sem þú 

ætlar að iðka og eiga eftir að hjálpa þér að 

komast þangað sem þú stefnir.

Skrifaðu niður eitthvað af þeim atriðum sem 

þú ert vön að segja við sjálfa þig.

Hvernig láta þessi orð þér líða?
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Eru þetta jákvæð atriði?

Hvernig getur þú verið betri við sjálfa þig?

Ef þú talaðir við sjálfa þig eins 

og þú talar við bestu vinkonu þína, 

hvað myndir þú segja?
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Vertu ástfangin 

af lífi þínu, 

hverja einustu 

mínútu af því.

#valkyrja

Fyrsta skrefið til að verða hamingjusöm er auðvitað að líða vel 
í eigin líkama. 
Við erum öll fædd með einhverja galla og enginn er fullkominn.
Þú verður að sætta þig við sjálfa þig eins og þú ert, alveg sama 
hvort það er húðliturinn, nefið á þér, augun, hárið, vaxtarlagið eða 
eitthvað annað.
Samþykktu sjálfa þig með öllu því sem lífið gaf þér og lærðu að 
meta þig eins og þú ert. Það er númer eitt að vera hamingjusöm 
og njóta tímans sem okkur var gefinn í þessum heimi.
Ef þú ert óánægð með sjálfa þig fer stór hluti af orkunni þinni í það 
daglega og það hindrar þig á leiðinni að hamingju.
Fjarlægðu þig frá grunnhyggnu fólki sem lætur þér líða illa og 
umkringdu þig fólki sem metur þig að verðleikum þínum og lætur 
þér líða vel.

1. Láttu þér líða vel í þínum einstaka líkama.
2. Þakkaðu fyrir það sem þú hefur og ekki bera þig               

saman við aðra.
3. Sjáðu það jákvæða í öllum aðstæðum.
4. Slepptu þörf þinni til að stjórna.
5. Losaðu þig við alla innbyrgða gremju og neikvæðni.
6. Lifðu í augnablikinu.
7. Forðastu að ofhugsa aðstæður.
8. Hættu að hafa áhyggjur af framtíðinni.
9. Slepptu grímunni og vertu þú sjálf.
10. Opnaðu hugann fyrir fjölbreytileikanum.

10 góð ráð sem stuðla að 
jákvæðu og áhyggjulausu lífi



6 Markmiðasetning
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Hugmyndir 

eru draumar

þar til þú 

skrifar þær 

niður, þá verða 

þær að markmiði.

#valkyrja

Kæra Valkyrja, þú hefur staðið þig frábærlega hingað til í að búa 
þér til mótaða lífssýn, finna út þínar hindranir og íhuga jákvæða 
hugsun. Það er kominn tími til að fagna og gera eitthvað gott fyrir 
sjálfa þig, verðlauna þig eða hella í eitt glas af kampavíni og skála 
fyrir sjálfri þér! Þú átt það skilið.

Næst ætlum við að fara aðeins í gildi markmiðasetningar.
Markmiðasetning er frábær aðferð sem fjöldi fólks notar til að ná 
alls konar persónulegum markmiðum, til að vita í hvaða átt það 
ætlar að stefna, bæði í lífi og starfi, og hvernig eigi að komast 
þangað. Flestar rannsóknir benda til þess að markmið virki vel til 
að auka hvatningu og frammistöðu fólks. Markmiðasetning er eitt 
af þeim atriðum sem oft einkennir marga þá sem skara fram úr.
Markmiðasetning virkar vel, meðal annars vegna þess að sá sem 
setur sér vel ígrunduð og raunhæf markmið er einbeittari, leggur 
meira á sig og verður áhugasamari fyrir verkefninu sem hann 
er að takast á við. Ef markmiðinu er svo náð hefur það góð og 
jákvæð áhrif á sjálfstraustið og að sjálfsögðu á trúna á eigin getu!

Gildi markmiðasetningar
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Því meira sem þú 

leggur á þig því 

betur á þér eftir 

að líða þegar 

þér tekst að ná 

markmiðinu.

Þetta verður 

erfitt en ekki 

ógerlegt.

#valkyrja

Það er hægt að skipta markmiðum upp í langtímamarkmið 
og skammtímamarkmið ef það hentar betur.

 Markmiðin þurfa að vera skýr.

 Þau þurfa að vera mælanleg þannig þú vitir hvenær 
 þú hefur náð þeim.
 
 Þau verða að vera raunhæf þannig að það sé örugglega   
        möguleiki að þú getir náð þeim.
 
 Þau þurfa að vera tímasett.

Við skulum líka hafa í huga að markmið þurfa ekki að vera stór 
og erfið, þau mega líka vera einhverjar smávægilegar breytingar 
á þinni daglegu rútínu, margt smátt gerir eitt stórt. 

Þetta á að vera þægilegt og gaman þannig að þú gefist örugglega 
ekki strax upp. 

Hér á eftir kemur markmiðavinnubókin þín fyrir 2018, þar geturðu 
bætt við markmiðum að vild næstu mánuði og svo er alltaf jafn 
gaman að kíkja yfir hana í lok árs og sjá hverju þú hefur 
áorkað yfir árið.

Það sem gott er að hafa í huga 
þegar markmið eru sett
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Hverju stefni ég að?

Hvenær ætla ég að framkvæma það?

Hvernig ætla ég að framkvæma það?

Hvenær lýkur markmiðinu?
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Hverju stefni ég að?

Hvenær ætla ég að framkvæma það?

Hvernig ætla ég að framkvæma það?

Hvenær lýkur markmiðinu?
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Hverju stefni ég að?

Hvenær ætla ég að framkvæma það?

Hvernig ætla ég að framkvæma það?

Hvenær lýkur markmiðinu?
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Áskoranir eru 

það sem gera 

lífið áhugavert 

og að sigrast

 á þeim er það 

sem gefur 

lífinu gildi.

#valkyrja

Hèr koma nokkrar spurningar til að hjálpa þér 
við heilsumarkmið ársins.

Hugum að heilsunni

Settu þèr markmið um útiveru daglega, það þarf ekki að vera 
meira en 10-20 mínútna göngutúr til að fá blóðrásina í gang 
og anda að sér fersku lofti. 
Það virkar eins og góð hugleiðsla fyrir alla.

Í hvaða þyngd vil ég vera ?Í hvaða þyngd er ég?

Hversu oft í viku ætla ég að 

hreyfa mig og hvað lengi?
Hvað ætla ég að leggja á 

mig til að ná þeirri þyngd?

Hvaða óhollustu þarf 

ég að losna við úr mínu 

mataræði og hverju 

þarf ég að hætta?

Hvaða heilsusamlega 

fæði þarf ég að bæta við 

mataræði mitt?



7 Fyrirgefðu 
sjálfri þér
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Þegar þú gerir 

mistök þarftu 

aðeins að hafa 

þrennt í huga. 

Viðurkenna þau, 

læra af þeim 

og endurtaka 

þau ekki.

#valkyrja

Beislaðu hugann

Mikilvægt er að skilja að allir gera mistök annað slagið og við 
eigum öll mistök að baki sem getur stundum verið erfitt að sætta 
sig við. Án þess að við vitum af því, getur þetta haft djúp áhrif 
á daglega líðan og dregið okkur niður.
Því fyrr sem þú fyrirgefur sjálfri þér fyrir þín mistök því fyrr verður 
þú hamingjusamari. Fortíðin er að baki og nú er tími til að njóta 
framtíðarinnar og alls þess sem hún hefur upp á að bjóða.

Stundum er gott að ræða mistök fortíðarinnar við vinkonu eða 
maka, þá drögum við minningarnar út, sættum okkur við þær 
og sleppum þeim svo lausum út í alheiminn.
Þegar neikvæðar hugsanir detta inn í huga okkar er líka gott 
að ímynda sér að þær líti út eins og loftbólur og um leið og þær 
birtast í huga þínum grípurðu þær, hendir þeim út og beinir 
huganum annað. Þetta endurtekurðu þangað til þú nærð að 
stjórna betur neikvæðum og jákvæðum hugsunum.
Þú þarft að læra að beisla hugann og velja hugsanirnar, 
bara eins og þú velur fötin þín.

Skrifaðu niður þau atriði sem þú ætlar að sætta þig við úr 
fortíðinni og vinna í að fyrirgefa sjálfri þér fyrir.
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Ég fyrirgef mér fyrir ... Ég fyrirgef mér fyrir ...



Það þarf sterka 

manneskju 

til að biðjast 

afsökunar og 

enn sterkari 

manneskju til að 

fyrirgefa öðrum.

#valkyrja

Sjálfsstyrktarmöntrur

Ég er ótrúlega valdamikil og 
mér tekst allt sem ég ætla mér.

Heimurinn þarfnast mín 
og minna einstöku hæfileika.

Ég er segull á frábær tækifæri.

Möguleikar mínir 
eru óteljandi.

Hamingjan flæðir til mín.

Mér eru ætlaðir stórir 
hlutir í lífinu.

Ég er ótrúlega heppin.



8 Þokkafull 
og þakklát
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Oprah Winfrey

“Be thankful 

for what you 

have, you’ll 

end up having 

more. If you 

concentrate 

on what you 

don’t have,you 

will never,ever 

have enough.” 

Þakklæti

Ertu þakklát fyrir alla þá góðu hluti sem þú átt í lífinu, 
stóra sem smáa?
Þakklæti getur haft ótrúleg áhrif á líðan og hugsun. 
Um leið og þú gerir þér raunverulega grein fyrir því hvað þú ert 
heppin, opnar augun og byrjar að sjá jákvæðu hliðarnar, ekki bara 
þær neikvæðu, gerast snöggar breytingar!

Rannsóknir sýna að þakklæti hefur mikil áhrif á lífshamingju 
einstaklinga. Fólk sem er þakklátt fyrir það sem það hefur er 
einfaldlega hamingjusamara en aðrir. 

Stundum getur verið erfitt að koma auga á eitthvað til að vera 
þakklát fyrir en hér á næstu blaðsíðum ætlum við að æfa okkur 
og skrifa niður allt það jákvæða sem þú ert þakklát fyrir í þínu lífi, 
í leiðinni minnir þú þig svo á hvað þú ert ótrúlega heppin kona.
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ÉG ER ÞAKKLÁT FYRIR ...

ÉG ER ÞAKKLÁT FYRIR ...

ÉG ER ÞAKKLÁT FYRIR ...

ÉG ER ÞAKKLÁT FYRIR ...



“The secret of 

change is to 

focus all of your 

energy, not on 

fighting the old, 

but on building 

the new.”

Socrates

Árangurs- 
dagbókin mín
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Linda Baldvinsdót tir

markþjálfi

„Sækjum fram. 

það er ekki eftir 

neinu að bíða. 

við skulum ekki 

láta óttann 

við mistök eða 

óttann við að 

verða særð 

stoppa okkur.“

Vinnubók
30 daga áskorun

Hvað vantar mig til að geta 

byrjað prógrammið?
Áramótamarkmiðið mitt

Hver er Ástæðan fyrir því 

að ég ætla að taka mig á?
Þyngdarmarkmið

Næstu 30 daga ætla ég að ...

1.

2.

3.

5.

4.
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins
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Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk
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Markmið dagsins
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Markmið dagsins
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Markmið dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins
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Markmið dagsins

Máltíðir dagsins

Hreyfing dagsins

Dekur dagsins

Hrós dagsins fékk

Verkefni dagsins




