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Hva gir mening i ditt liv? 
Hva gir mening i ditt liv? Hva er det du egentlig skal være og gjøre 

i dette ene dyrebare livet? 

 

Misjon 

Poenget med å jobbe med sin misjon, er at det skaper retning i livet. 

Lykkeforskninga viser at folk som har mening i livet, er lykkeligere enn 

andre. Din misjon og dine verdier, når den kommer innenfra, er ditt hjerte 

og din sjel. 

Mening kan være stort og hårete eller den kan si noe om hvordan du 

ønsker å ha det i hverdagen. Kjennetegn ved en god misjon er: 

 Den kommer innefra, fra deg 

 Den balanserer andre, deg og verden 

 

Da vil misjonen skape en god veiledning og retning i hverdagslivet. Den vil 

hjelpe deg å holde en god kurs, gjøre valg og prioriteringer. 

 

Eksempel på misjon: 

Poenget er ikke at du skal forstå eller kopiere eksemplene, det er 

eksempler til inspirasjon som viser hvordan en misjon til syvende og sist 

kan se ut. 

Min misjon er med ærlighet, raushet og respekt, skape en arena for 

menneskelig transformasjon og vekst, og bidra til at folk kan skape bedre 

helse og bedre relasjoner med seg selv og andre. 

Min misjon: være et modig og ekte medmenneske gjennom å gi aksept for 

forskjellighet slik at vi sammen verner om demokrati, fellesskap, 

menneskeverd. 

Kanskje dette er Malala sin: Uredd, med ord og penn kjempe for jenters 

rett til 12 år med trygg og kvalitetsmessig god utdanning, slik at alle 

jenter kan nå sitt potensial og blir positive endringsagenter for sine 

familier og samfunnet. 
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Oppgave 

Svar på disse 3 spørsmålene: 

Hva er viktig for meg i forholdet mitt til andre mennesker? 

Hva er viktig for meg i forholdet mitt til meg selv? Hvem vil du være? Hva 

trenger du å være? 

Hva er viktig for meg i forholdet mitt til verden? 

 

Skriv ned svarene på spørsmålene og ta for deg hver enkelt del av svaret 

og spør deg selv: 

Hva er viktig med X 

Når jeg har X, hva er enda viktigere enn det? 

Hva er større enn X 

Spør deg selv og grav helt til du er fullstendig tom  

 

Hvis du har et syn på deg selv om at du ikke er verdt noe, ikke verdt å 

elske, at du ikke fortjener å ha det bra, utforsk den positive hensikten 

med disse synspunktene. Kanskje har det noe med beskyttelse å gjøre? 

Når du har funnet den positive hensikten, fortsetter du på spørsmålene 

over. 

Eksempel 1: hvis den positive hensikten er å beskytte deg fra å dumme 

deg ut, spør du deg selv: Hva er viktig med å beskytte meg selv fra å 

dumme meg ut? Når du er beskyttet fra å dumme deg ut, hva er enda 

viktigere? Hva er større enn å beskytte seg selv fra å dumme seg ut? 

Eksempel 2: hvis den positive hensikten med å forakte deg selv er å 

beskytte deg selv fra skuffelser og sorg. Hva er viktig med å beskytte seg 

fra skuffelse og sorg? Hva er enda viktigere enn å beskytte seg selv fra 

skuffelse og sorg? Når du er beskyttet fra skuffelse og sorg, hva er enda 

viktigere enn det? Hva er enda større en å beskytte seg fra skuffelse og 

sorg? 

 

Lag en misjon som består av elementer fra alle 3 spørsmålene 

 

Bruk tid på å reformulere misjonen din. Gjør den så tydelig for deg selv 

(du vet selv hva du legger i disse diffuse verdiordene) at du kan se for deg 

misjonen din på din indre kino.  
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Hater at andre skal vinne på min bekostning. 

Slik gjør du 

Gå gjennom spørsmålene som står under overskrifta: «oppgaver» 

Jobb med oppgaven og reformuler misjonen din minst 5 ganger. La det gå noen dager mellom hver 

gang. 

Denne jobben er ikke gjort i løpet av noen minutt. Start en prosess og la den utvikle seg over tid. 

Når du har jobbet med misjonen din og føler at du nærmer deg noe viktig, gå tilbake til 

verdirangeringa di og gjør eventuelle justeringer. 

Ha misjonen din lett tilgjengelig, for eksempel som bakgrunnsbilde på PC-en. Bruk 

alarmfunksjonen på mobilen og send en alarm til deg selv en gang om dagen eller en gang i uka 

med misjonen din. Lag en sang, en collage, et bilde som symboliserer misjonen din. Heng det opp, 

sett det fram. Gi misjonen ditt spesielle «kunstneriske» uttrykk. Poenget er at du har noe som 

minner deg på misjonen din. 


