
För många som tjänstgör i utlandet blir en dröm till verklighet.  
Men som anhörig här hemma kan det vara lätt hänt att fokuset 
blir att stötta den som åker iväg – och att hålla ordning på allt 

praktiskt. Och de egna drömmarna kan riskera att hamna i skymundan.
Men vad är egentligen en dröm? Kanske blir svaret olika beroende 

på vem du frågar. För mig handlar drömmandet om att våga hoppas. 
Våga längta och våga prova. Oavsett om drömmen 
är att prova ett nytt jobb, bli mer hälsosam 
eller att bli mer tuff och modig. Drömmen 
kan handla om precis vad som helst.  
Det är bara jag själv som vet vilka mina 
drömmar är. Vad just jag önskar, längtar 
efter och behöver mer av i mitt liv.

Så glöm inte bort dig själv. Kanske vill 
och behöver även du drömma dig bort. 
Förverkliga något i ditt liv. Litet.  
Eller stort. Kanske önskar dig  
du mer av något eller längtar  
efter att växa på något sätt.  
Och varför inte börja fundera  
här och nu?

VÅGA DRÖMMA
Här kommer tre tips kring hur en dröm kan väckas

till liv och få kraft att förverkligas.

1  LANDA
Lägg dig rakt upp och ned på 
 sängen. Utan musik, ljud eller 
Facebook. Ställ klockan på  
20  minuter och bara ligg där.  
Japp, det kan kännas konstigt. 
Jobbigt. Obekvämt och stressande. 
Tro mig, jag vet. Men det går över, 
så håll ut. Lita på att du landar 
bekvämt.

2  SKRIV, SKRIV, SKRIV
Ta sedan fram pennor och vitt 
papper. Sätt dig på golvet eller  
vid ett bord med gott om plats. 
Skriv nu ned (eller rita) det du 
önskar, längtar efter och vill ha 
mer av. Våga skriva. Tänk inte så 
mycket. Det är bara du som ser. 
Gör sedan en prioritering på  
pappret och välj ut det du vill  börja 
med. Det som berör dig mest.

3  SÄTT IGÅNG!
Gör något på en gång för att ta  
ett steg närmre det du valde.  
Det kan vara precis vad som helst. 
Det viktigaste är att du känner 
att det du börjar göra hör ihop på 
något sätt med din dröm. Just do 
it. Kom igång. Analysera inte.  
Bara gör. Och tillåt dig att känna 
att du är på väg.

HURRA! Nu är du på väg. Det behöver inte vara svårare än så. Keep on going.  
Lita på att dina steg tar dig närmre det du vill, behöver och önskar.
Kanske fortsätter du nu ta fler steg framåt av bara farten. Grattis isåfall.  
Om inte, så är det ingen fara. Prova gärna att ge dig själv en stund i steg 1 igen. 
Du kan korta ned till 10 minuter om det känns mer lagom. Men håll ut och lita  
på att du kommer att landa där på sängen. Fortsätt sedan med steg 2 och 
kanske blir det enklare att känna in vad som är viktigast för dig, för 
varje gång du skriver. Glöm inte bort dig själv. Du är viktig.

DREAM ON...!

Johanna Nilsson är beteendevetare och professionell coach och  
arbetar med att hjälpa människor förverkliga sina drömmar. Hon har  
även medverkat i Invidzonens tidning nr 2 2016 och nr 3 2015, där hon 
skrivit om att vara anhörig och delat med sig av sina drömmar.
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