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Omöjligt är alltid möjligt. Ge det bara lite tid.
Du har väl hört Gunde Svan säga att ingenting är omöjligt eller hur? Jag håller med fast ibland tar det
en himla massa tid innan det händer, men är du då beredd? Är du säker? För du vet aldrig när det kan
knacka på din dörr och oftast dyker chansen upp när du minst anar. Visst är det spännande?
Livet är spännande hela tiden om vi bara hittar känslan av att uppskatta varje dag som kommer och
går. För visst vaknar du upp varje morgon med ett nyfiket sinne och den första tanken som dyker upp
är just – vad är det för spännande och roligt som kan dyka upp idag då? Nä, jag trodde nog inte det,
men det är väl inte omöjligt eller?

Det du fokuserar på….
Hur ofta talar du om för dig själv att detta kommer aldrig att gå och så kanske du säger det till andra
också. Det kanske bara ”pluppar” ut ur din mun eller far omkring i dina tankar, men HALLÅ det du
fokuserar på det växer i ditt liv.
Så vad tror du kan hända om du talar om för dig själv att det här är möjligt och jag tänker fokusera
på att det kommer att gå. Det kanske inte händer direkt utan du behöver bearbeta tankarna för att få
till helheten och sen är det bara att vara med när tiden är mogen.
Vet du vad jag tror och har själv upplevt? När mina tankar och ord säger att det här kommer inte att
gå. Ok, tänker livet hon är inte redo så då får det vänta för det är inte bara för oss själva vi talar om
utan även till livet självt. Det är därför jag kör med orden ”bring it on” att kom igen livet jag är
beredd för jag vill vara beredd när möjligheterna kommer och om det blåser till lite för hårt när det
dyker upp så får jag den hjälp jag behöver. Låter det tokigt? Visst, men har du provat?

Kristider eller nya tider?
Vilka tider är det egentligen som råder just nu? Krisar vi verkligen eller vad är det som händer?
Det är helt otroligt att en eller några personer på hög nivå kan tala om för alla andra att nu är det
dags att det krisar lite igen och så blir det så.
Spelreglerna blir nya och din plattform kanske förändras, men ser du dom nya möjligheterna eller
ligger du kvar nere i diket? För vissa har det blivit stora förändringar, men jag säger på nytt det du
fokuserar på växer så se det du faktiskt har och det du kan göra något åt och låt det växa.

Hur kan du skapa nya arbetsmöjligheter?
Jag läser en del tidningar där det står mycket om att se möjligheterna och att vända den här ”väntetiden” som den också kan kallas och göra något smart av den. Är du företagare? Hur marknadsför du
dig smartast nu för att vara på topplistan när det blir efterfrågan? Hur gör du som arbetslös eller
sjukskriven för att vara redo när telefonen ringer och du blir erbjuden ett jobb?
Arbetsmöjligheterna är inte som tidigare och verksamheter försvinner. Så hur gör vi för att våra barn
ska få ett jobb i framtiden? Entreprenörskapet i skolan helt klart, speciellt här uppe och gärna så tidigt
som möjligt för att det ska bli en naturlig del. Jag tror att det kan skapa en bättre självkänsla hos
många och så slipper vi avbefolkningen. Ups, nu kanske jag trampade på någons tå, men vi måste
skapa nya jobb och tänka ut nya idéer för jag tror verkligen på Norrbotten och våra möjligheter.
Se möjligheterna i din hembygd och undersök behoven. Möjligt eller omöjligt hm, men om vi gör så
här då kanske en ny dörr öppnas och nya möjligheter dyker upp eller? Vi måste våga börja tänka
mera kreativt och röra om i våra tankar. Hittar möjligheter utanför dom gamla vanliga ramarna som vi
har fastnat i. Kanske hitta tillbaka till tankar som våra förfäder hade. Idag finns all informationsstress
och tidspress så vi kanske behöver komma tillbaka till våra rötter ännu mera.
Jag vet ju bara mig själv hur fantastiskt jag tycker det är att jag får möjligheten att bo häruppe. Det är
inte klokt vad häftigt det är och så exotiskt. För mig som sörlänning att få köra skoter eller se massa
renar får hela kroppen att vibrera. För er infödingar är det vardagsmat och inge speciellt.
Har ni tänkt på hur otroligt Sveriges avlånga land är egentligen?

Så möjligt eller omöjligt?
Det är frågan, men varje dag när jag vaknar så försöker jag tänka tanken att yes en ny dag med nya
möjligheter och tänkt att jag får vara med i dag också. Tänkt att just jag får bo och leva just här och nu.

Ha en härlig dag,
Tina Persson, Hälsoinspiratören
www.friskoteket.eu

Dagens ruta:
Hans Olov Ohlsson med sin debutroman
Messerschmittsakademien. ”Hantis” en härlig journalist
och bekant till mig här i Luleå och som plockade in mig på
På min morgonrunda gick jag förbi en bänk som var nerkluddad med ord och ett ord fastande hos mig.
Eftersnack på SVT förra hösten.
Vad hade du velat skriva? Möjligt eller omöjligt valet är ditt……
Vem kunde tro att jag skulle få göra tv, det var helt omöjligt i
mina tankar just då. Var jag beredd inte alls, men helt klart
Vill du kommentera krönikan eller ta upp något du önskar att jag ska skriva om.
tackade jag JA!!!!
Jag vill vara beredd på när nya möjligheter dyker upp idag och jag vill sprida glädje i mitt liv.
För det här är mitt liv med mina möjligheter och det är bara upp till mig att fokusera på just glädjen
som jag har i mitt liv. Jag brukar säga att livet blir aldrig riktigt som jag vill utan det bara mycket bättre.
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