Liten ”kortords-sammanfattning” efter Business & Pleasure 2014

Vart är jag på väg och är det dit jag vill?
Livet är inte rättvist – spela med de kort du fått.
Känn det du vill kommunicera - det syns
Beställ Inspirationsboken - Aron Andersson
Vad ger jag för signaler- RE- spect - titta åter
Starta ett Livs-café
Antingen backar jag eller är med 100 %
Vad är absolut nödvändigt?
Misslyckande
Vem kan jag alltid lita på?
Känslan är alltid snabbare än tanken.
Sämsta beslutet är att inte fatta några beslut alls.
Jag är viktigast i mitt liv.
Hållningen är viktig - gladpunkten
Hitta ditt recept
Var är kunden - Anpassa dig
Ta en bild på ditt mål och lägg som bakgrund på mobilen som ett komihåg
Glädjen finns i resan inte i målet
Ju coolare mål - desto coolare resa
Jobba med det som är absolut nödvändigt på den tid du har till förfogande
Hitta ett sammanhang – Varför?
Njut i stunden, skratta idag
Låt ingen annan bestämma vad som är rätt mål för dig

Tänk på din attityd
Möt människor i samma energi
Inse dina begränsningar
Du duger som du är
Hälften så mycket är dubbelt så bra, ta beslut
80% är tokstress
Varför varva upp innan det hänt?
”Nämen” i falsett
”Get your future started”
Lita på dig själv
Ha kul på vägen till målet
Jämför dig inte med andra
Sluta aldrig kämpa
Flytta dina mentala barriärer
Varför gör jag det jag gör?
Fokusera på det som gör mig glad
Välj att göra det bästa jag kan i min situation
Om du är rädd framför en publik - rör på knäna
När något är besvärligt, upp med blicken i taket
Här råder det ett visst kaos….
Kom ihåg skridskoövningen
Leenden smittar
Sätt upp mål - ta en bit i taget
Jag är värdefull
Ta din egen tid - 6 timmar varje vecka

Njut av livet, skjut inte upp det du tänkt göra
Be a rockstar @work
Fötterna är vår viktigaste kroppsdel
Våga satsa och säg din egen åsikt
Gör avslappningsövningar
Ge aldrig upp
Varför gör du det du gör?
Who moved my cheese?
7 månader, 17 minuter åt gången
Fixa Linkedin
Kolla upp Al Pitcher
Var dig själv, alla andra är redan upptagna
Vad är mitt sammanhang – min historia
Vem är jag till för?
”We cannot solve our problems, with the same thinking we used
when we created them” Albert Einstein
Var inte rädd för att misslyckas
Våga ta beslut
Vilket är ditt hus på månen?

