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  Skrivglädje i vardagen! 
- distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! 

Inspirationsbrev om drömmar 
 
 
Hej! 
 
Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du 
har startat upp ditt skrivande på ett mer regelbundet sätt 
eller kanske på ett mer kreativt sätt, beroende på vilket 
ditt mål var. Den här gången ska du få blicka tillbaka och 
få möjlighet att justera så du är på rätt spår.  
 
Den större delen av det här inspirationsbrevet handlar om 
drömmar. Dina drömmar om hur du vill ha det och de 
drömmar du har kring ditt skrivande. 
 
Det är lätt att tänka att drömmar bara är något för 
dagdrömmare, sådana som inte kommer någon vart. Jag 
menar precis tvärtom. När jag säger drömmar avser jag 
det som du hoppas på, det som du vill ha eller vill 
åstadkomma. I drömmar är det tillåtet, och till och med 
önskvärt, att gå utanför det som är möjligt. I drömmarna 
kan vi tillåta oss att inte se begränsningarna. Verkligheten 
är alltid om hörnet och där kan vi omforma våra drömmar 
till visioner och mål. Vad behöver du göra för att nå dina 
drömmar? Dagdrömmande och drömmar under sömn är 
också befriande gränslösa många gånger och kan hjälpa 
dig på traven.  
 
Är din skrivplats klar för 
veckans ”egenstund”? 
Nu är det dags att börja 
fundera, drömma och 
skriva!  
 
Njut och var precis så 
hämningslös du vill. Eller 
kanske lite till! 
 
/Jeanette 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
Jag heter Jeanette Niemi och har 
utvecklat den här kursen för att 
inspirera dig att komma i gång med 
ditt skrivande. 
 
Jag har själv insett hur viktigt 
skrivandet är för mitt välmående. 
Som att äta och sova. Jag hämtar 
kraft och inspiration ur skrivandet. 
 
Det har inte alltid varit självklart att 
skriva med jobb, skola och familj. 
Det har krävts målmedvetenhet, vilja 
och uppfinningsrikedom.  
 
Men det var värt det! Jag har hittat 
strukturer, lärt känna mig själv som 
skrivande person och hittat mängder 
med nya vägar.  
 
Med dessa erfarenheter och min 
bakgrund som beteendevetare och 
coach är jag nu glad över att få följa 
dig på din resa. 
 
Hör gärna av dig och berätta hur det 
går. 
 
Välkommen! 
 
Jeanette 
 

Tema i inspirationsbreven  
Ditt skrivande – vecka 1 
Ditt läsande – vecka 2 
Lust & skrivglädje – vecka 3 
Dina drömmar – vecka 4 
Motivation – vecka 5 
Dina tillgångar – vecka 6 
Din skrivande framtid – vecka 7 
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Reflektion 

 

Drömmar 
 
Kan det vara så att dina drömmar skvallrar om en plats du vill vara på eller om 
saker du vill göra? Skrivandet är en dröm för många och den kan se väldigt 
olika ut. Det viktiga är att det inte behöver stanna vid en dröm utan kan bli 
verklighet. Ibland stannar våra drömmar upp av olika anledningar som ibland 
kommer inifrån oss själva men ofta får vi ”hjälp” på traven av människor 
omkring oss. Känner du igen några av de här? 
 

w Vem skulle vilja läsa det jag skriver? 
w Slöseri med tid, det är så många andra saker jag måste göra. 
w Vad ska andra tänka? 
w Jag hinner inte skriva, har ansvar för jobb och familj också. 
w Jaså, vad har du gett ut då? 
w Har hört att det är omöjligt att bli utgiven.  
w Att du hinner. Skulle inte kunna tänka mig att inte vara med barnen…  

 
Det skapar skuldkänslor, stress och raderar effektivt skrivglädjen. Med andra 
ord det hjälper oss inte att skapa utrymme, plats och möjlighet för vårt 
skrivande. Dags att ta itu med det nu. Strunta i vad andra tycker och gör det 
du vill, det är du värd! 
 
Innan du kastar dig över veckans övningar ska du få blicka tillbaka en kort 
stund.  
 

Önskar dig en egen, drömmande och kreativ skrivstund! 
 
 

 

Backspegel 
 

w Vad lärde du dig under förra veckan? 
w Vad skulle du vilja göra annorlunda den här veckan? 
w I introduktionsbrevet fick du bestämma hur och var du skulle skriva. Hur 

ser det ut nu i jämförelse med det du skrev? Behöver något justeras?  
 
 

”En sida om dagen är 365 sidor på ett år  

– en bok. 

En halv sida om dagen är 182,5 sidor på ett år  

– en något tunnare bok. ” 
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Skriv 

Reflektion 

Reflektion 

Reflektion 

Känn 

Skriv 

Skriv 

Om dig & drömmar 
 

w Vad drömmer du om? 
w Vilka känslor har du, när du tänker på det du drömmer om? 
w Hur skulle det kunna bli verklighet? 
w Om du inte vill att det ska bli verklighet; varför då? Vad skulle du vilja 

förverkliga? 

Din vän 
Har du en vän du beundrar? Vad är det som du beundrar hos 
din vän? Skriv en lista på alla saker som du kommer på. Börja alla meningar 
med ”Min vän är…”.  

Dröm dig bort 
Läs igenom meningarna: 
 

w Jag ger aldrig upp. 
w Jag fokuserar på det jag vill. 
w Jag omger mig med människor som ger energi. 
w Allt är som det ska vara. 
w Det jag fokuserar på växer. 
w Jag väljer både och. 
w Jag släpper taget om mina förväntningar. 

 
Välj den som tilltalade dig mest just nu. Hur kan den hjälpa dig att förverkliga 
din dröm? Skriv ner det. 

Din dröm 
Nu ska du flödesskriva. Skriv av dig alla dina tankar kring din 
dröm. Låt tangenterna eller pennan gå utan att stanna upp för att tänka eller 
redigera. Skriv det du tänker på i ett enda långt flöde. Skriv i 15 minuter. 

Stanna upp 
w Om du inte behövde ta några hänsyn alls, inte till 

ekonomi, familj eller arbete. Vad skulle du göra då? 
w Hur hänger dina drömmar ihop med ditt skrivande? 
w Vad skulle kunna hindra dig från att förverkliga din dröm? 

Skattjakt 
Ta fram listan om din vän. Läs den högt för dig själv men byt ut 
”Min vän” mot ”jag” så att du läser ”Jag är…”. Vad upptäckte du? Ringa in de 
tre som du tilltalas mest av.   

Jag är… 
Vad behöver du för att förverkliga din dröm? Vad skulle kunna 
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hindra dig? Låtsas att du ska gå och handla. I det här shoppingcentret är det 
fritt fram att önska vad som helst. På hyllor finns saker, tjänster, egenskaper, 
humör, inspirerande vänner och allt annat du kan behöva. Skriv en 
shoppinglista med det du behöver för att förverkliga din dröm.   
 
 

 
 
                                                                                                                                                                        

 

 

 

Tips & idéer 
 

w Bonusövning. Köp två vykort och frimärken. Det ena 
skriver du din väns namn och adress på. Berätta varför 
du beundrar vännen. Det andra skriver du ditt eget namn 
och adress på. Skriv tre saker som du vill göra för att förverkliga din 
dröm. Lägg korten på brevlådan. 
 

w Läsning. Att läsa om andras drömmar och framgång kan ge inspiration 
till våra egna drömmar och livskraft till våra mål. Leta upp tidningar, 
böcker eller hemsidor som skrivs av människor som lyckats inom det 
område du drömmer om.   

 
w Prova nytt. Har du en dröm som känns omöjlig just nu? En dröm består 

oftast av flera moment. T ex om jag vill ställa upp i Vasaloppet så 
behöver jag ett par skidor, lära mig hur jag tränar, anmäla mig till 
loppet, träna, äta och sova bra. Skriv ner några sådana punkter för din 
dröm. Vilken av dessa skulle du kunna uppfylla nu? Välj en och 
genomför den. Om du själv inte har någon omöjlig dröm, kom ihåg att 
det går bra att låna en av någon också!   

 
w Inspireras. Låna en dröm av en vän, någon du känner som drömmer om 

något spännande. Hur skulle det kännas att ha den drömmen? Vad 
skulle du göra föra att förverkliga den? Skriv ett stycke om det i första 
person dvs jag-perspektiv.  

 
w Betydelse. Vad kan drömmarna ha för betydelse i ditt skrivande? Kan du 

använda dem på något sätt? Skriv ner minst tre saker. 
 
 
 

Inspiration 



Skrivglädje i vardagen! – sid 5 
	  

	  
-‐	  Utveckling	  med	  resultat,	  kvalitet	  och	  personligt	  bemötande.	  

 

Reflektion 

Avslut 
 
w Vad var viktigast för dig i dag? 
w Vad vill du göra härnäst?  

 
Den här veckan har du funderat över dina drömmar och om de har någon 
koppling till ditt skrivande. Jag vill gärna ta del av vad du kommit fram till. 
Skriv ett par rader till mig och berätta på skrivkurs@kreationslotsen.se. Att 
plocka fram sina drömmar kan både ge stoff till skrivandet och det kan hjälpa 
till att definiera vad som är viktigt för dig och dina mål. Det är du värd. 
 
Nästa gång fokuserar vi på temat ”Motivation”. Vad är motivation och var 
kommer den ifrån? Vi gör det genom att skriva, reflektera och inspireras.  

Vi hörs om  vecka! 
 
Jeanette 


