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Lek med tidslinja 
Du kan endre tidslinja di. Her vil du lære ting du kan teste i forhold 

til din tidslinje. 

NB: gjør dette på en måte som føles OK for deg. Ta små steg og 

kjenn at det føles riktig. Ta disse øvelsene fram med jevne 

mellomrom for å vri og strekke, slik at tidsoppfatningen din 

beriker livet ditt slik DU ønsker det. 

Vri tidslinja di rundt 

Vri på tidslinja di og test ulike utforminger, bare for lekens skyld. Kjenn på 

hvordan du opplever det. 

Vri rundt tidslinja di, slik at fortida er rett foran deg og framtida er på skrå 

bakover. Kanskje du må binde den fast eller forankre den på en eller 

annen måte for å unngå at det spretter tilbake. Når du er klar for det, 

bestem deg for å prøve ut denne et par dager, bare for å kjenne på 

hvordan det påvirker deg i positiv retning. 

 

Strekk tidslinja di! 

 

Framtidsstress 

Hvis du føler at du har dårlig tid, så kan det være at du har en veldig kort 

skala. Det har veldig mye å si om du på 5 meters avstand har nærmeste 

time eller nærmeste 10-år! Strekk tidslinja di og teste ulike avstander. 

Test med 10 år på 5 meters avstand, 1 år på 5 meters avstand, 1 mnd på 

5 meters avstand, 1 uke på 5 meters avstand, 1 dag på 5 meters avstand 

og 1 time på 5 meters avstand.  

Når du drømmer og planlegger fram i tid, kan du velge å komprimere 

tidslinja di, for eksempel 10 år på 5 meters avstand. (Blir litt som å sitte 

med en årskalender og plotte inn viktige begivenheter). 

Når du skal gjennomføre dagen i dag, er det kanskje nyttig å starte med 

hele dagen på 5 meters avstand. Når du er i selve gjennomføringsfasen, 

enten det er jobb eller privat, kan det være greit å teste 1 time på 5 

meters avstand. 

Fortidsstress 

Stekk fortida di utover på samme måte som beskrevet over. Da legger du 

fortida bak deg, bokstavelig talt. Du skaper større avstand og mer strekk. 

Kjenn på hvilken avstand som føles bra! 
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Reiser på tidslinja 

Du kan reise på tidslinja di, enten i tankene eller du kan forestille deg at 

den ligger på gulvet, slik at du kan gå på den! 

Øvelse: Reis til framtida og møt deg selv som gammel. Hvilke råd gi den 

gamle utgaven av deg selv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik gjør du 

Se teksten 

Bruk din egen styrke, jf powersonen. Bruk tankens kraft til å skape en tidsforståelse som beriker livet ditt 

og reduserer stressnivået både i forhold til fortid og framtid. 

 

 

 


