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Prioriterar du ofta bort dig själv…?

Ja, dina barn, din man och din omgivning behöver dig. Dom behöver dom där sakerna, din tid och 
din energi.Var ärlig..
- Hur ofta prioritera du eller andra DIG?
Säger/tänker du ofta:
- Ja men barnen är ju bara små en gång!
- Min fru/man/barn/sambo/släktingar/vänner behövde det nu!

Jag förstår att andra människor behöver din tid, pengar, din energi. Men har du tänkt på att du också
är en människa med behov. Är deras behov av att vara lycklig viktigare än ditt…?Blir din vardag 
bättre om du hela tiden prioriterar bort dig själv?
Det lika viktigt att ta åt sig det där berömmet liksom det är att ge andra beröm.
Du ska inte lura dig själv;
- Ja men, säger du, vi pratar faktiskt om att det viktigt med mig och mina behov.
Det viktiga/beviset är om det också verkligen händer i verkligen…!
Det handlar om att lyssna, prata och försöka förstå varandra. Vi är alla människor och vi har alla 
behov. Behov som behöver tillfredsställas för att få mer energi till andra. Du är lika viktig. Låt inte 
någon intala dig något annat. Jag pratar inte om tillfällen, eller oförutsedda händelser.
Jag pratar om vardagen...
Man kan säga att alla människor är som batterier. Dom måste hela tiden laddas för att kunna ge 
ifrån sig sitt bästa.

När det gäller ens barn, så tycker jag det finns 2 kategorier av människor:
- Dom som lever FÖR sina barn och
- Dom som lever MED sina barn.

Självklart, du är förälder och det medför ansvar. Men det innebär också att du ska fostra dom till att 
en dag klara sig själva.
Du som lever med dina barn, lär dom att det lika viktigt att du får det du behöver, och att dom 
behöver anpassa sig till dig och dina behov liksom du anpassar dig till dom. Ni behöver samarbeta. 
Du som lever för dina barn, prioriterar hellre bort dig själv än dom, jämt och ständigt, liksom ett 
ekorrhjul, och det kan vara svårt att ta sig ur denna vana. Men vill du skapa förändring så går det. 
Ibland kan ens vänner se det innan du själv. Då gäller det att lyssna på deras råd.

När det gäller din övriga omgivning av människor än dom du lever med;
Ställer dom upp för dig, såsom du ställer upp för dom? Eller är du bara den dom ringer till när dom 
behöver hjälp med något. Kort sagt;
- bryr dom sig om dig såsom du bryr dig om dom?
Lönar det sig att du hela tiden prioriterar bort dig själv och dina behov, att bara dom och inte du får 
ny energi? Ska du behöva känna ånger för att det denna gång var bara du som fick det där ni köpte, 
eller den där tiden ”för sig själv” eller den som fick åka iväg någonstans och göra vad du ville?
Du har behov precis som dom. Du är en människa, en medmänniska. Dom trivs bättre med ditt 
sällskap om du är så lycklig som möjligt. För det krävs att dina behov blir tillfredsställda. Då får du 
ny energi att ge till andra.

Det smittar också av sig;
Är du lycklig så blir lätt din närmaste omgivning också det.
”Bjud på ett leende och du får tusen åter”. Hur ska du kunna vara lycklig om du inte hela tiden får 
ny energi? Det är alltså lika viktigt att du får ny energi hela tiden, liksom det är för din omgivning.



Du får säga nej!
Är det för husfriden som du aldrig säger nej?
Säger du ibland till din omgivning att du tycker att det denna gång är du som behöver…Du kan hela
tiden se till att det blir bättre. Om du inte gör klart för din omgivning vad du tycker, så kommer 
ingen förändring till det bättre att ske. ”Den som tiger, den samtycker”. Det är helt nödvändigt att 
du också ger dig tid utan att dina anhöriga är med. Det kommer vara att säga till dom att du också 
behöver tid utan dom.

Visst, det kan hetta till…
När du plötsligt bestämt dig för att bli lycklig och säger till din omgivning vad du tycker, så får du 
kanske förvåning och protester som svar. Du talar om för dem att du också hela tiden behöver ny 
energi för att kunna ge energi. Men tro mig… Det är så bara den första tiden. En period av att lära 
din omgivning att respektera dig. Det är bara du som vet vad som känns bäst för dig. Din omgivning
blir alltså inte lyckligare för att du hela tiden prioriterar dem. Ju mer energi du får, desto mer kan du
ge! Du kanske behöver prova på en massa saker för att komma på vad som ger dig bäst energi;
Träffa andra människor (inte bara på jobbet), ha en hobby, vara för sig själv. Ja, Listan på tips kan 
bli hur lång som helst.

Nu kanske du tänker;
- Ja, men jag har ju ingen hobby.
Svaret är, precis som man sa till sina barn om mat, "-prova så vet du".
Med andra ord, du kanske skulle ta och prova på olika aktiviteter för att se vad som du skulle tycka 
var kul. Vad är bäst för dig? Det är bara du som känner och vet, ända tills du berättar det. Men det är
omöjligt att veta om du inte provar. Nu säger jag inte att bara för det, ska du skulle prova just 
fallskärmshoppning...
Det finns ju många andra saker att prova på. Jag skulle rekommendera dig att se den underhållande 
filmen The Bucket List. Som handlar om två personer som skrev en lista på 100 saker som dom 
skulle vilja göra innan dom dör.

Planera in egen tid
Det är också viktigt att du planerar in egen tid, så det inte bara ”ska göras när du har tid”. Ett 
ordspråk som finns lyder ”finns intresset så finns tiden”. Att planera är något som är bra, både för 
dig själv och för din omgivning. Lås inte upp dig på planeringen. Utöver planeringen kan du också 
göra impulsiva saker. Det viktigaste är att det blir av. Dom som är duktiga på att hela tiden ge sig 
själv ny energi behöver inte planera in den. Dom skapar sin vardag så att dom ofta kan göra 
impulsiva saker. Med andra ord ”övning ger färdighet”.

Lyssna, prata, försöka förstå varandra är hemligheten.
Förhandla, komma överens, gå halva vägen… Det är ömsesidig respekt. Men prioritera inte bort dig
själv för vana. Jag pratar inte om tillfällen, eller oförutsedda händelser. Jag pratar om vardagen...

Vill du vara lycklig?
Du kan hela tiden se till att du blir det!
Är svaret JA?
Gör det möjligt då…!

Lycka till !!!

/Ludvig Jansson


