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Bull´s Eye





























Navn: ___________________________

Dato: ___________________________








Bull’s-Eye

Dartskiven nedenfor er inddelt i fire livsområder, som typisk er vigtige i menneskers liv: arbejde/uddannelse, fritidsaktiviteter, relationer og personlig udvikling/sundhed.

	Arbejde/uddannelse refererer til karrieremål, værdier i forhold til at forbedre din uddannelse, erfaring og viden på dette område, samt mere generelt en følelse af at være til nytte for andre mennesker eller for samfundet – lokalt/globalt (fx frivilligt arbejde, politisk engagement, daglige gøremål i hjemmet osv.).


	Fritidsaktiviteter omhandler hvordan du “leger” i dit liv, hvordan du underholder dig selv, dine hobbyer eller andre aktiviteter, som du nyder i fritiden (fx havearbejde, syning, coaching, bagning, golf, fiske, læse skønlitteratur, løse kryds og tværs)


	Relationer refererer til nære relationer I dit liv, til fx dine børn, familie, venner og andre sociale kontakter.


	Personlig udvikling/sundhed refererer til dit spirituelle liv, enten i en organiseret religion eller dit personlige forhold til spiritualitet, motion, terapi, mindfulness, ernæring og generel pleje af både psyke og krop.


I denne øvelse skal du kigge lidt nærmere på dine personlige værdier indenfor disse områder af dit liv og skrive dem ned. Så skal du evaluere, hvor tæt du er på at leve dit liv som du gerne vil leve det. Du vil blive inviteret til at kigge lidt nærmere på, hvilke forhindringer, som stopper dig og står imellem dig og det liv, du ønsker at leve. Tag dig god tid til at overveje de forskellige dele af øvelsen.


Del 1. At identificere dine værdier/livsretning:

Arbejde/uddannelse:______________________________________________________
 _______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    
      Fritid: _________________________________________________________________
                     _______________________________________________________________________
                                                                                                                                       
      Relationer: ___________________________________________________________ __

      _______________________________________________________________________                                                                                                                    

      Personlig udvikling/sundhed: _______________________________________________ 

       ______________________________________________________________________                                                                                                              












Marker nu på dartskiven med fire krydser, i hvor høj grad dit liv er som det skal være indenfor hvert område:
Mit liv er langt fra det jeg ønsker
Mit liv er præcis som det skal være
















Arbejde/uddannelse
Fritid


























Personlig udvikling/sundhed	                                              Relationer








Del 2: At identificere dine forhindringer:

Hvad står imellem dig og det liv, du ønsker at leve? (Praktiske omstændigheder, økonomiske omstændigheder – hindrende tanker, følelser)
                
Arbejde/uddannelse:______________________________________________________
 _______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    
      Fritid: _________________________________________________________________
                     _______________________________________________________________________
                                                                                                                                       
      Relationer: ___________________________________________________________ __

      _______________________________________________________________________                                                                                                                    

      Personlig udvikling/sundhed: _______________________________________________ 

       ______________________________________________________________________                                                                                                              


Vurder nu, hvor kraftfuld denne hindring er. I hvor høj grad vil den kunne hindre dig i at tage skridt i den ønskede retning?

	1               2               3               4              5              6             7
Forhindrer mig slet ikke                                                                             Forhindrer mig fuldstændig



Del 3. Handleplan:

Prøv at identificere mindst én værdibaseret handling, du er villig til at udføre MED den formodede hindring, indenfor hvert af de fire områder:

Arbejde/uddannelse:______________________________________________________
 _______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    
      Fritid: _________________________________________________________________
                     _______________________________________________________________________
                                                                                                                                       
      Relationer: ___________________________________________________________ __

      _______________________________________________________________________                                                                                                                    

      Personlig udvikling/sundhed: _______________________________________________ 

       ______________________________________________________________________                                                                                         



