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planlægge livet, det er et faktum. Det er både spændingen og udfordringen ved livet. Men vi kan gøre os

parate til at modstå flere af de udfordringer, som livet måtte byde på. Og i det øjeblik, hvor du føler, at du har
hele dig selv med, at du kan stå inde for din adfærd og er tro mod dine følelser og overbevisninger, da vil det

være mere fremkommeligt at tage livtag på disse udfordringer. Det er, når vi samler for mange dårlige
beslutninger, nederlag, misforståelser, uindfriede forventninger og skuffelser over egen eller andres adfærd, at
vi ikke lykkes med livet, og hvor det hele blot bliver lagt oveni den bagage, du bærer rundt på af samme

indhold. Når din bagage bliver for tung, når du fra tid til anden ikke får renset og ryddet op i dit sind, kan det
udvikle sig til stress, angst og depression. Nogle er i stand til at bære en større og tungere bagage end andre,
men vi har alle brug for at få lettet vort sind og vores tanker. Ved at få en større indsigt i dine egne værdier,

behov og grundlag for livet kan du udarbejde din egen livsfilosofi, således at du kan leve efter dine
principper for livet og dermed opnå en større grad af lykke. Det er dit liv det handler om, og derfor også dine

præmisser, som skal være gældende for dit fremtidige liv. 
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