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Ditt Öde, Ditt Hopp & Din Väg 
 
"Vi har två liv, och det andra börjar när vi inser att vi bara har ett." Konfucius. När du 
ligger där på din dödsbädd. Kommer du då vara stolt? Stolt över allt du har gjort i livet. 
Allt det du har varit med om. Allt det du skapat. Alla de du har påverkat. Eller kommer 
du att ångra dig? Ångra dig att du inte gjort det du velat. Ångra dig att du aldrig tog 
den där chansen. Ångra dig att du inte hann med. När du hade en hel livstid på dig. 
Ångra dig att du inte levde. Att du faktisk inte levde. Det enda livet du faktiskt hade. 

Ditt Öde & Ditt Syfte 
Vi människor är speciella. Vi är inte som vanliga djur. Äter, sover och förökar oss. Vi är 
någonting mer. Och vi kräver mer. Vi kräver att vi har ett syfte. Ett mål. En dröm. En dröm att 
leva för. I annat fall lever vi inte. Vi är döda. Inte rent fysiskt. Men rent mentalt. Och om vi 
fortsätter så. Kan vi också dö. Rent fysiskt. Då det mentala styr och är ett med vårt fysiska liv. 
 
Så vem är du? Och vad ska du bli? Vad är dina drömmar? Ditt Mål? Och ditt syfte med livet? 
Har du någonsin tänkt på det? Och har du tänkt på det tillräckligt länge så du vet? Vet vem du 
är. Vem du ska bli. Och vet vad ditt mål är. Men framför allt vad ditt syfte är i livet. Ditt syfte 
och därav ditt öde. Ditt öde som du väljer. Som ger dig hopp, glädje och lycka att leva. 

Ditt Hopp & Din Syn på Livet 
De flesta människor i denna tid lever inte. De stressar runt. Och tror. Att om de springer runt 
som galan hönor. Så löser sig allt. Men ack så fel. För allt blir bara fel. Och de lär sig aldrig. 
Lär sig aldrig att leva en dag i taget. Och leva för en ny dag. I stället lever de om varje dag i 
livet. Om och om igen. Till verkligheten kommer ifatt dem. Och tvingar dem att ändra sig. 
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Vi kan inte leva ett liv som galna hönor. För vi får inget gjort. Vi lever inte och vi gör inte det 
som vi är här för att göra. Att uppfylla vårt öde. Öde som ger oss hopp. En framtidstro. En 
strävan att ta oss framåt. Oavsett vad som än händer oss. Så strävar vi framåt. Emot ett mål. 
Med ett syfte. Ett syfte som berikar oss. Och gör oss till den vi är och kommer att bli. 

Din Väg & Ditt sätt att Leva 
Så vad ger dig hopp? Vad är det som berikar dig? Vad är det som gör att du är dig själv? Och 
går emot den du är här för att bli? Vad gör dig lycklig? Men framför allt vad älskar du? Vad 
säger ditt hjärta? Följer du ditt hjärta? För om du inte följer ditt hjärta. Vad har du då för syfte 
i detta liv. Har du något hopp alls? Eller känner du bara förtvivlan? 
 
Se till att bereda din väg i livet. Vem du är. Vart du ska. Var din uppgift är. Och vem du ska 
bli. Sätt en plan. Jobba och kämpa för den. Gläds åt alla utmaningar du får. De berikar dig. 
Och gör dig starkare. Starkare så att du kan ta dig an större och mer ärofulla gärningar. Som 
gör att du bli dig själv. Går mot dig själv. Och blir det du var ämnad att bli. Ditt Öde. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 

 
 
 
 


