
Revive Your Year

Begynd dit år med et ord!
(I princippet begynder et nyt år hver dag, så øvelsen er også perfekt lige nu).

Hvert år i slutningen af december begynder jeg en refleksionsproces omkring det
forgangne år og det nye år jeg er på vej ind i.

Jeg vil nu dele hvordan min refleksionsproces ser ud, og hvordan den til sidst
resulterer i et ord for det nye år.

Du kan også gøre det i forbindelse med din fødselsdag. Eller på hvilken som helst
dag i løbet af året. Det kraftfulde består i, at du gentager det hvert år.

Et årsord styrker dit fokus på det, som er vigtigt i livet, hjælper dig til at leve
intentionelt og gør dig vågen i dit liv.

Det som er vigtigt og virkningsfuldt er:

❖ At du tager dig tid til at kigge tilbage på tiden, du har levet i det år, som nu er
forbi.

❖ At du for en stund ser frem og sætter fokus på, hvor du er på vej hen.

Jeg vil nu dele denne særlige tradition fra mit eget liv. Sammen med min nære
veninde, Sofia, opstod dette nytårsritual spontant imellem os. Vi gav vores år et ord
første gang i 2015.

Et ord for dit år er mest af alt et fokus, som hjælper dig til at passe på din energi, og
skaber en retning mod det, som er vigtigt for dig.
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I 2021 var mit ord manifestation
Den sidste dag i året trillede jeg en tur på min lokale kirkegård med mit yngste barn i
klapvognen. Jeg var en smule nedtrykt over, at jeg ikke følte, mit ord helt matchede
det forgangne år. Det som jeg havde ønsket mig for året havde ikke manifesteret sig
som forventet. Som jeg gik og reflekterede over ordet, gik det op for mig, at meget
allerede havde manifesteret sig. Alt materiale til Revive Your Life udviklede jeg
gennem 2021. At jeg ikke lancerede i dette år gør ikke mit ord mindre
betydningsfuldt.

Ordet manifestation var et fokus for mig gennem hele året. Det motiverede mig.
Ideer tog form, slog rødder og spirede frem. Mit ord ændrede sin betydning for mig
denne stille formiddag.

Da ordet manifestation kom til mig i begyndelsen af 2021 husker jeg klart, hvor dybt
det resonerede i mig. Men selvom noget kan være meningsfuldt, udfolder det sig
ikke nødvendigvis, som vi forventer.

Sådan kan jeg se tilbage på mine forskellige årsord. Nogle gange viser et ord sin
mening flere år efter. Men det er også stærkt! Alt forvandles og bevæges over tid.

Et årsord er et fokus, du kærligt kan bringe med ind i alle aspekter af dit liv.

Inspiration og vejledning til personlige øvelser og nytårsritual
- find dit årsord
Du får her inspiration til din individuelle refleksionsproces samt en guide til at lave et
nytårsritual sammen med en anden.

Individuel refleksionsproces
Når du ser tilbage på året og reflekterer over den forgangne tid, og sidste årsord (det
kan du naturligvis først gøre efter det første år), kan du stille dig selv følgende
spørgsmål:
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Når du ser frem og leder efter dit årsord - dit nye fokus, kan du lave følgende
refleksions- eller skriveøvelser:

Brainstorm
Lav en brainstorm med ord, der udtrykker din længsel, dine drømme, dine bønner
eller dine ønsker for tiden der kommer. Sæt ring om de ord, der særligt fanger din
opmærksomhed; De ord der er energi i, enten ved at du mærker et sug i maven, en
ro i brystet, en skælven eller en helt anden reaktion. Mærk hvor energien er størst.

Associationsøvelse / flow writing
Skriv alle de ord med ring om.
Tag et ord ad gangen.
Skriv det øverst på et stykke papir (eller i notesbog) og associer frit til ordet.
Skriv alt det som kommer til dig, når du tænker på ordet, og mærker hvad det gør
ved dig.
Gør dette med alle de ord, du satte ring om.
Genlæs din egen flow-writing og mærk hvilken tekst, der rammer dig mest.
Hvilken tekst kan du simpelthen bedst lide? Eller hvilken tekst resonerer i dit hjerte?
Måske du har to eller tre ord, der alle vækker genklang inden i dig. Gentag da
øvelsen med disse ord.
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Stilhed
Brug tid i stilhed. Du kan bede, meditere eller gå en tur, hvor du lader tankerne flyve,
mens du lytter til og prøver at fornemme, hvad dit ord skal være.

Bevægelse
Dans er også en måde at nærme dig dit ord på. Her lader du kroppen lede og ikke
så meget hovedet. Sæt noget musik på, du elsker. Mærk energien i din krop. Lyt til
din krops signaler, og lad det tale sammen med din sjæl. Måske du her fornemmer,
hvad dit årsord er.

Øvelserne hjælper dig ind mod kernen af det som rører sig i dig og det, som er vigtigt
for dig, og for det år du er på vej ind i.

Nytårsritualet
Følgende nytårsritual gøres i fællesskab med en anden.
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Til øvelserne kan du/I bruge alle former for kreative, smukke eller rare ting til at gøre
nytårsritualet nydelsesfuldt, nærende og kraftfuldt.
Det kan være lækker musik, duft, stearinlys, the, blomster, farver, naturen osv.
Vores sanser er med til vække vores opmærksomhed og gøre os nærværende i
nuet.

De første par år Sofia og jeg lavede nytårsritualet, skrev vi et brev til os selv, som
den anden gemte og gav tilbage året efter.

Leg med ritualet, tilføj eller træk fra og gør det til dit helt eget nytårsritual.

Jeg starter som oftest med den individuelle refleksionsproces. I forbindelse med
nytårsritualet plejer mit årsord at “lande”. Det er for mig en virkningsfuld kombination.

Du kan gøre det alene. Gøre det med Gud. Gøre det med en ven, veninde eller
partner. Skab dit eget fokus på den måde, som er ønskelig for dig.

Du vil komme til at elske og værdsætte det som en helt særlig måde, hvorpå du
bliver nærværende med det liv.

Revive Your Life
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