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Vinnare i din egen tävling
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”När vi stirrar oss blinda  
på det gröna gräset 
på andra sidan ser vi 
inte gräset vi står mitt 
uppe i just nu...
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Genom sin bok Vinnare i din egen tävling har Emma verkli-
gen satt fokus på ett område som behöver belysas. Tänk vad 
många, kanske du är en bland många där ute, som tror att de 
är ensamma om sina dåliga och negativa tankar om livet och 
sig själv. Livet är fantastiskt och Emma är ett levande bevis 
på hur du precis som hon kan gå från där du är till dit du vill 
komma.

Alla människor har motgångar. Man misslyckas och gör mas-
sor med fel. Men i all motgång finns det ett syfte. Och det är 
att vi ska lära oss något. Det är en nödvändighet för att vi ska 
växa och utvecklas som människor.

Vi måste lära oss att vi dagligen påverkar oss själva genom 
den ’input’ som vi ger oss. Negativ daglig programmering är 
som att ge sig själv psykisk misshandel. Du väljer om du ska 
låta dig dras ned i spiralen eller om du här och nu ska dra 
i handbromsen och säga stopp: ”Så här vill jag inte ha det 
längre.”

Varför ”tro” att man är född med begränsningar. Det sanna är 
att vi alla är födda med massor av förutsättningar. Förutsätt-
ningar som vi måste ge näring för att blomstra. Näringen eller 
giftet kommer från våra tankar.

Hjärnan är fantastisk, men den kan inte skilja på det som är 
sant och det som är falskt. Den styrs av dina tankar oavsett 
om de är bra eller dåliga för dig. Om du har negativa tankar 
kommer det att påverka din självkänsla och därmed också 
ditt beteende vilket lätt kan bli en vana och därigenom en 
självuppfyllande profetia.

Förord
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I boken förklarar Emma på ett tydligt sätt vad som händer när 
man dagligen ger sig själv oinspirerande och negativa tankar. 
Men hon beskriver också hur du kan frigöra dina krafter i 
en positiv inriktning. Du inspireras och får lära dig metoder 
och en strategi för hur du kan lämna det förflutna och istället 
skapa din nya framtid.

Du kommer också lära dig hur du kan utplåna varje tanke du 
har om varför du inte är bra nog. Du förstår att det är här och 
nu som är första dagen i resten av ditt liv. Du bestämmer, du 
har ett val, så välj det liv du vill leva.

Genom att du just nu läser det här förordet tror jag att du har 
bestämt dig för att släppa greppet om det som har varit och är 
beredd att sträcka dig efter något bättre. Du har redan kommit 
en bit på väg för det är endast den som söker som kommer 
att finna.

Tack Emma!  
För att du genom din bok kommer att hjälpa så många att se 
nya möjligheter. ”Keep up the good work”.

Till dig som läsare.  
Grattis! Idag börjar resten av ditt nya liv!

Stefan Sebö  
Coach, medarbetarutvecklare och författare till ett flertal böcker i ämnet.  

www.stefansebo.se
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Introduktion
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Introduktion

Jag har älskat att skriva den här boken. Jag hoppas att det 
ska lysa igenom i texten. Mitt mål är att innehållet ska ge dig 
glädje, aha-upplevelser och inspiration. Samtidigt som jag  
skrivit har jag sett framför mig ett antal målbilder. Jag har 
sett releasefesten, jag har signerat boken i bokhandeln, jag 
har njutit av känslan att se boken stå i bokhyllorna i många 
hem, jag har sett någon läsa boken på tunnelbanan och jag 
har hittat den på bokrean. Dessa bilder har jag älskat och 
längtat till att få uppleva på riktigt. Men det jag framför allt 
har fått kreativitet av under skrivprocessen är chansen att 
inspirera människor.

Min målsättning har varit att du skall få en rad praktiska 
verktyg som kan hjälpa dig att bli en förebild i ditt eget 
nätverk och för nästa generation. Jag drömmer om att höra 
människor påminna varandra om att de skall sätta på sig de 
positiva glas-ögonen. Att höra människor motivera sitt hand-
lande med att ’det här är min egen tävling’ och att besöka  
arbetsplatser som utmanar de anställda att kliva ut ur sin 
trygghetscirkel. Jag drömmer om att allt fler har ett eget 
pepp-skåp att hämta energi ifrån. Jag längtar efter det sam-
hälle som skapas när människor balanserar sina prestationer 
med upplevelser och insikter. Jag längtar efter att höra männ-
iskor prata om sig själva med ett helt artilleri av positiva 
egenskaper. 
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När du läst den här boken är det min förhoppning att alla de 
här uttrycken och många fler talar starkt även till dig. 

Ett lyckligt liv
Att läsa boken är en första start. Det, i sig, kommer inte få dig 
att göra några förändringar i ditt liv. Vinnare i din egen täv-
ling är en inspirationsbok. Den trycker inte på några föränd-
ringsknappar - det måste du göra själv. Det har varit mitt mål 
att skapa ett verktyg som skall inspirera dig att börja förändra 
ditt liv. För att du skall kunna ge dig in i utvecklingen på en 
gång har jag fyllt boken med övningar som du kan göra under  
läsningen. För att uppnå önskad förändring är det en fördel 
att  införa rutiner så att du kan göra bokens övningar regel-
bundet i vardagen. 

För att läsandets aha-upplevelser och övningarnas insikter ska 
integreras i din vardag ska du få ett ovärderligt verktyg för att 
komma till handling direkt. Bokens första verktyg är en  
påminnelsekarta och tankekarta med bilder, ord, citat och  
påminnelser om det som tilltalar dig mest från boken. Sätt 
upp den där du ser den så ofta som möjligt: framför toalett-
stolen, på jobbet, innanför garderoben eller på insidan av 
ytterdörren. 

Gör den på ett stort papper, använd så mycket färg och egen-
ritade bilder som möjligt. Anteckna under tiden du läser bo-
ken. Skriv ner när det känns som att polletten faller ner, när 
texten talar rakt till dig eller när du läser något du vill komma 
ihåg i framtiden. Genom att titta ofta på din påminnelsekarta 
håller du fokus på din egen utveckling och du får återkom-
mande inspiration. 
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”Idag lever jag ett så 
härligt liv att till och 
med jag blir avundsjuk 
på mig själv ibland. Så 
har det inte alltid 
varit...
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Det gör att du lättare kan upprätthålla den vilja och drivkraft 
till förändring som du kände just när du läste boken. Jag  
arbetar idag som coach för karriärsugna, ledare, entreprenörer 
och privatpersoner som vill bli livskonstnärer. Jag lever ett så 
härligt liv att till och med jag blir avundsjuk på mig själv  
ibland. Jag har världens roligaste jobb, en förmåga att vända 
och vrida på min verklighet för att ständigt vara nöjd, men 
aldrig nöja mig utan hela tiden utvecklas och anta nya utma-
ningar. 

Så har det inte alltid varit. Jag har varit självdestruktiv. Jag 
har hatat mig själv och haft många negativa tankar om mig 
och världen. Under resan, från där jag en gång var på måen-
dets lägsta botten till dagens vardagslycka, har jag fått många  
verktyg. Jag har tvingats uppfinna ett eget tankesätt för att 
överleva; bli vinnare i min egen tävling. Nyckeln i allt jag lärt 
mig av livets kallduschar och flytperioder är att jag behöver 
vara betydelsefull för mig själv för att kunna må bra, vara 
harmonisk och känna lyckoruset susa i ådrorna. Syftet med 
den här boken är att få dig att börja resan till att bli betydel-
sefull, värdefull, tillräcklig och älskad av dig själv. Bli vinnare 
i din egen tävling - du är den mest betydelsefulla personen i 
ditt liv. 

 

Duktighetsångesten
Under hela mitt liv har jag älskat att vara duktig. Det började 
redan när jag gick på dagis. Det bästa jag visste var när de  
mindre barnen på dagis av någon anledning var ledsna. Då 
kom de till mig och sökte tröst istället för hos dagisfröknarna.
Det var en seger. 


