
2009-01-01

Att vara en mångsysslare
Jag är en mångsysslare. Det innebär inte, i mitt fall, att jag hela tiden är engagerad lika 
mycket i alla saker. Min kalender är inte fullspäckad. Men jag har många intressen, som jag 
varje dag väljer bland;
"-vad har jag lust att göra just nu !!!"
Jag tror att det är viktigt att man tar reda på sina intressen. Den som säger att han/hon inte har
några, pratar bara av oerfarenhet; d.v.s. att han/hon inte har provat tillräckligt många saker för
att få reda på just sitt/sina intressen.

Intressen är viktiga för att kunna njuta av livet fullt ut. Det vore väldigt konstigt om du inte 
skulle ha intresse för något alls.

Vad är "att leva ett rikt liv"?

- Är det att du har mycket pengar?

Om svaret är ja på den frågan skulle säga:
- det var inte mycket som du behöver för att vara lycklig!!!".

MITT svar på vad som gör mig och dig lycklig är;
" Carpe Diem " = "lev livet", "ha kul" och "njut".

Är du en som hellre letar hinder än göra det bästa av situationen. Det är alltid du som 
bestämmer vad du ska lägga ner din energi på; bra eller dåliga tankegångar.

Man brukar säga...
Det är tur att inte alla människor är lika. I detta fall när det gäller positivitet, så skulle världen
se helt annorlunda ut om alla var positiva. Släng bort girigheten, var generös mot din 
omgivning och din omgivning belönar dig, på olika sätt.

Visst....pengar är viktigt
Men frågan du borde ställa dig, du som inte anser att du har tillräckligt med pengar;
- Mår du bättre och kommer din situation att bli bättre för att du är negativ.

Visst är vi bortskämda...
Här i ilandet Sverige så har vi mycket att välja bland. Man ser sin situation som ohållbar bara
för att man inte har internet, cigaretter, mobiltelefon och andra nöjessaker. Det är bara 
materiella ting och njutning. Det är ingenting som krävs för att jag ska må bra. Det är inte fel 
av dig att tänka att det finns andra människor som har det sämre. Men när du tänker så, så 
behöver du ju inte överdriva genom att jämföra med "dom fattiga barnen...". Det finns säkert 
människor här i samma land som har det sämre än du. Jämför man så, så är man fortfarande 
"kvar på jorden", och svävar inte ut, så att tankesättet blir mer löjligt än verklighet för dig.

Arbete lönar sig...
Om du bara gnäller och inte själv gör försök att engagera dig i att förbättra din situation, så 
förvänta dig inte min eller andras respekt.

Hur ofta har jag och du inte gjort bort oss genom att "oroa sig" för vad som skulle kunna 
hända... Sedan kommer lösningen nästan av sig själv.

Var nu ärlig...
har du sedan i efterhand funderat på att du skulle kunnat spara en massa energi, genom att 



istället för att oroa dig, försöka lösa situationen som du just då befann dig i, eller bara nöja 
dig med att förbättra situationen? Det kunde säkert ha blivit värre än det egentligen blev...

Jag ser gärna...
att att all erfarenhet är bra erfarenhet. Det är genom erfarenheten som jag lär mig. Du liksom 
jag har nytta av den erfarenheten senare i livet, på ett annat sätt. Genom att se tillbaka på en 
tidigare sämre situation, så klarar du denna dåliga situation bättre.

Om...
jag aldrig haft lite pengar, så kunde jag inte lära mig att värdesätta pengar på samma sätt. 
oavsett hur mycket pengar vi än har, så blir jag eller du inte lyckligare.

Att vara lycklig...
är något du hela tiden behöver "arbeta med"; hur gör du det bästa av denna situation?
Har du försökt påverka den? Hur gjorde andra som har befunnits i samma situation, för att 
skapa sig en bättre situation? Chansen att du är ensam i världen om din situation, är inte 
speciellt trolig.

Till sist...

Jag brukar säga att jag har varit arbetslös men aldrig sysslolös. Låt det bli ditt kall och måtto 
att "hitta lösningar". Jag lovar att ditt motto alltid kommer leda till bra saker. Och för hela 
resan till lösningen får du som bonus "mer erfarenhet".

Har man haft ett jobb ett tag så "växer man gärna fast", man blir bekväm med vardagen och 
slutar söka andra jobb, även om nuvarande jobb inte är något som du vill jobba med. 
Fördelen med att bli ofrivilligt arbetslös, i mitt fall, är att jag då blir fruktansvärt fokuserad på
att hitta en lösning. Lösningen då är "en försörjning", inte "vad jag vill ha". Sökandet efter ett
jobb som jag skulle vilja ha är då inte prioriterat alls. Jag får väldigt "öppna sinnen" och 
fantasi för att nå resultatet. Saker som marknaden erbjudit, eller saker som jag själv hittat på. 
Det har inte varit långsiktning försörjning,

- MEN SÅ KUL JAG HAR HAFT !!!

Den erfarenheten skulle jag inte vilja byta bort för allt guld i världen.

Jag älskar livet och utmaningar!

/ Ludvig Jansson


