
  
 

MYLIFE DIAGRAM. 

Udskift hver Post-it med en prik og en kort beskrivelse af, hvad den prik repræsenterer. Træk linjer fra prik til prik 
for at skabe et diagram. 

 

PRINCIPPER  

Find et eller to principper for hver periode i dit liv og skriv dem ned på dit MyLife-Map.  

 

HVOR HAR DU SÅRET ANDRE. 

Tegn pile i det røde område, hvor du har såret mennesker. Skriv navnene på de personer, du har såret, ovenover 
pilene.   

 

SALME. 

Læs hver morgen salme 139, vers 1 til 6. 

„Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min 
tanke; du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, 
kender du det fuldt ud, Herre; bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig.  
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke kan fatte det.” 
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