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Välkommen till Futurebook Challenge. 

Superhärligt att du är med oss här idag. Känn den känslan även i dig själv och ge dig en klapp på axeln 
för att du väljer att göra detta för dig! Idag ska vi undersöka den första av de 14 kategorierna och denna 
kategorin gäller Hälsa & Träning. Det här är definitivt en kategori som vi är många som för en ojämn kamp 
med, där vi försökt och försökt att få denna kategori att fungera, men inte lyckats att skapa hållbara resul-
tat som blir beständiga. Likväl, det här är verkligen en fundamental kategori att bemästra om vi är seriösa 
med vår strävan att skapa oss ett extraordinärt liv. Så vi vill börja med att dela några kraftfulla sanningar 
gällande den här kategorin som du kanske eller kanske inte hört förr och den första är denna, - 

1. Det finns inte ett enda område i ditt liv som inte påverkas av den här kategorin!
Din hälsa & träning är intimt sammankopplad med allt annat i livet. Hur du fungerar känslomässigt, hur du 
tänker, hur du ser på dig själv, hur andra ser på dig. Din produktivitet, ditt finansiella liv, - allt i ditt liv påver-
kas av din hälsa & träning så insatserna är verkligen höga inom den här kategorin. 

2. En vinst i den här kategorin blir en vinst i hela ditt liv
För det här området påverkar alla de andra områdena i ditt liv. Det är fundamentet, din bas. Att få ordning 
på den här kategorin ger dig en gigantisk fördel och det sätter ribban för framgång överallt. 

3. Att skapa framgång inom den här kategorin är lätt. 
Den bygger till största del på diet och träning. Vi säger inte att det är enkelt, men det är lätt. Succé inom 
den här kategorin bygger primärt på tre saker; - vad du stoppar i din kropp, hur du använder din kropp 
och hur du fokuserar gällande denna kategori. Din diet, träning och dina dagliga val. De här tre sakerna  
är 90 % av matchen. Vi vill dela några av våra fundamentala grundtankar om kategorin hälsa & träning.

Om du svajjar i den här kategorin och för en ojämn kamp med överflöds kilon och/eller oönskade kräm-
por, kan du mycket väl ha implementerade paradigm som lägger krokben för dig. Inre sanningar som gör 
att du inte får din hälsa & träning att bli en naturlig del av ditt dagliga liv. Om du vill levla inom alla de 14 
kategorierna, behöver du ta ett rejält tag i den här kategorin och ställa dig själv frågan; hur har jag ham-
nat där jag är och vad skulle det innebära för mig att nå framgång inom den här kategorin? Det finns ett 
Turkiskt talesätt, att en man utan en stor mage, är som ett hus utan balkong. Det är visserligen en ganska 
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rolig sägning, men det som det verkligen är, är en vision. Det är en vision för hälsa och träning. Det är 
hur många ser på hälsa och träning. Delar av de turkiska män som köpt in sig på den här visionen för sin 
kropp, för sin hälsa och träning är formad av kulturen de lever i. De kanske har köpt in sig på den visio-
nen utan att ens fundera på det. Där visionen har format deras sanning och förhållningssätt gällande sin 
relation till den kategori vi just nu fokuserar på. Det är nog inte det som du vill ska hända dig eller hur? Vi 
vill ju inte omedvetet köpa in oss på en kulturell vision som inte stärker oss. Eller kanske din partners, om 
du inte har en partner som värnar om sin inre och yttre hälsa. Eller din egen, om det är du som inte värnar 
om din inre och yttre hälsa. Det du ska skapa genom Futurebook, är din egen medvetna kultur, en vision, 
ett förhållningssätt och en sanning som gagnar dig, - så frågan som känns naturlig att fortsätta med är, 
- vad är din ideala vision? Vad är din sanning? Hur har du hittills tänkt i dig själv och om dig själv och ditt 
vardagliga liv i frågan hälsa & träning? Om du fick önska dig vad du ville inom det här området, vad skulle 
det bli? Hur skulle din önskan se ut? Hur skulle din vision se ut? Har du svårt att formulera din ideala 
vision, får du här ett exempel på hur en vision för det här området kan se ut: 

Min vision gällande min hälsa & träning är fyra saker; 

1) Hälsa & träning är en del av vem jag är. Det är en viktig och konstant del av mitt liv. Att äta rätt och att 
träna, är en icke förhandlingsbar del av min livsstil. En absolut nödvändig del av vad jag gör varje dag. 
De här sakerna gör allting bättre. Jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan träning och nyttig kost. Jag 
skulle inte må bra. Och ett av mina viktigaste mål är att må bra, så jag kommer alltid att ta god hand om 
mig själv, för det är bara så jag är. Hälsa & träning har bokstavligen blivit en del av min identitet. 

2) Jag väljer att vara en frisk, muskulös, tränad, hälsosam person i resten av mitt liv. Det är så jag ser mig 
själv. Jag vill kunna behålla min ideala vikt och min optimala storlek som jag trivs och mår bra med. Och 
jag vill fortsätta att utveckla och förbättra min styrka, min kondition, min flexibilitet och min smidighet. Jag 
visualiserar mig själv som en riktig atlet. 

3) Jag har dedicerat mig till att lära mig allt vad jag kan om hälsa, träning, nutrition och välmående efter-
som jag tycker att min hälsa är en av de viktigaste sakerna i mitt liv. Och jag vill hjälpa mig själv, - på alla 
sätt jag kan, att hålla mig frisk. Min ambition är att ständigt uppgradera min kunskap och min förståelse 
om dessa områdena så jag konstant kan skapa bättre och bättre resultat i mitt liv. Jag ser mig själv som 
att jag hela tiden befinner mig fram i täten gällande att ta del av den nya information som finns tillgänglig, 
och jag lär mig inte bara för att lära mig, utan för att applicera kunskapen i mitt liv i syfte att göra mitt liv 
ännu bättre. 

4) En stor del av min vision för det här området är att jag vill leva länge. Jag vill bli gammal, men jag vill 
vara frisk och gammal. Självklart vet jag inte idag om jag blir överkörd eller att något annat händer, men 
det planerar jag inte för. Jag planerar för, jag förväntar mig och jag lever mitt liv som om jag kommer bli 
100 år gammal.

Det här är bara ett exempel på hur en vision för hälsa & träning kan se ut, men det som är intressant, är 
hur DIN vision ser ut! Hur ser din vision ut? Hur ser du på dig själv? Hur långt kan du gå inom det här  
området? Hur långt är du villig att sträcka dig? Hur högt är du villig att sätta ribban? - Om du inte 
sätter ribban utifrån var du är idag, vad som är ”rimligt” om man jämför dig med ditt dagsläge, dagsform, 
dagsvikt och ditt dagliga matintag. - Om du på allvar tar till dig frågan, vad är min vision, då kan vi garan-
tera dig att du kommer att göra enorma framsteg som kommer ge enorma förbättringar oavsett var ditt 
startläge är. Men om du låter ditt nuläge definiera din vision (om inte ditt nuläge redan nu är på topp) då 
kommer du få en utmaning att levla inom den här kategorien. 

Så, med detta sagt, - är du redo för att ta några viktiga minuter för att skapa din egen vision för din hälsa 
& träning? Vi förstod väl att du skulle svara ja. Gå nu till din workbook och sätt igång med dagens övning!
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SUMMERING:

1. Kategorin hälsa & träning påverkar allt annat i ditt liv. Var har du dina mest kritiska punkter?
2. Skapa DIN framtidsvision och en strategi för vad du ska göra redan NU för att nå den
3. Ta ställning till vad du är beredd att göra eller inte göra gällande din hälsa & träning och fundera på vad 
detta kommer ge för resultat nu och på sikt

Ha en fantastisk dag!
#lovepeaceandhappiness

Michelle Dandenell & Lili Öst
The Futurebook


