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Många kvinnor ser inte julen som något kul, det kan vara kul för

alla andra, men för kvinnor kan det innebära en massa måsten,

stress och ångest.

Jag antar att du är en av dem och då skall du ordna all mat till

alla andra, köpa alla julklappar, du ska gå på fester och ändå

vara pigg, snygg och fräsch. 

 

Det är jobbigt att ordna så att alla andra får en bra jul, sen när

julafton kommer så är du helt slut och kan inte njuta av att vara

med familjen och julen på det sätt som du säkert tänker dig.

Sanningen och verkligheten krockar! 

 

Nu har du tagit steget till att få en jul som du vill ha. 

 

GRATTIS! 

 

Jag vill att du skall få en lugn, fridfull och harmonisk jul med dina

nära och kära på bästa sätt. 

 

Lycka till!

Monica Balkefors

Många kvinnor ser inte
julen som något kul!



Jag är fantastisk bra på snabba och

varaktiga förändringar. Med kraftfulla

och snabba tekniker och metoder hjälper

jag dig förändra ditt liv snabbt - och

skapa nya förutsättningar för dig att

skapa just det livet du vill LEVA.

 

Här hat du chansen att ta del av ett

enkelt och effektivt sätt att slippa

julstressen och få en julhelg som du vill ha

den. Jag är helt övertygad om att det här

kommer att ge dig klarhet i vad du

behöver. 

 

Jag är en av de bästa på det jag gör och

har coachat och hypnotiserat kvinnor och

älskar verkligen att se den där gnistan i

ögonen på mina kunder när de inser att

de har möjlighet att förbättra sitt liv med

enkla medel och bli sitt bästa jag.

 

Du kan, det går och du förtjänar inget

mindre än det där drömlivet!

Halloj! Jag heter
Monica Balkefors

M o n i c a  B a l k e f o r s
Livsglädjedesigner/coach/hypnotisör



Monica Balkefors
Jag har jobbat med tankar och känslor i snart 20 år. Tankar

fascinerade mig och jag började läsa och lyssna på allt som hade

med tankar och hjärnan att göra. När jag insåg att det är mina

tankar som avgör hur jag mår och hur mitt liv är just precis då, så

förändrades mitt liv. Det har blivit ett sätt för mig att leva, att

alltid vara medveten om vilka tankar jag har när livet är jobbigare

gör att jag själv, i de flesta fall kan avgöra om jag vill vara i det

sinnestillstånd eller inte. För ibland behöver jag vara ledsen, arg,

frustrerad mm.

 

När jag började prata med andra om det, eller när vänner

pratade med mig så fick jag dem att fundera över sina tankar om

det som var jobbigt. När de gjorde det så förändrades deras

sinnesstämning och de mådde bättre. Då förstod jag att jag vill

jobba med det här! Att ändra tankar och maindset när livet är lite

jobbigare för så många som jag kan. När vi mår bra har vi ett

maindset och tankar som gör att vi mår bra. En viktig sak att

komma ihåg är att vi behöver ha alla känslor även om de jobbare

och ledsna inte är lika roliga att ha.

 

Jag har jobbat med samtal och coachning i många år och sett

fantastiska resultat. Hypnosen började jag med i början av 2019

och tycker att det är helt otrolig att kunna hjälpa människor så

snabbt och enkelt och få så fantastiska resultat.  

 

Det är faktiskt möjligt för dig att skapa det där livet som du vill ha.

Jag kan hjälpa dig med det genom olika verktyg och metoder. Ta

kontakt med mig via mail monica@monicabalkefors.com om du vill

veta mera eller gå in och läs på www.monicabalkefors.com.

M o n i c a  B a l k e f o r s
Livsglädjedesigner/coach/hypnotisör



1. Morgonstunden är mysig och energigivande om man har

möjlighet och tillåter det.

Morgonen skall du inte använda till att titta på mail eller annat

som tar din energi. Gör sådant som ger dig energi. Att ta vara på

morgonen kan vara en utmaning för många familjer med barn.

Att börja morgonen med sådant som ger dig lugn och energi

kommer att göra att hela din dag blir lugnare och du kommer att

ha mer energi. På morgonen skall du tänka på vad du vill med

dagen. Det du kan tänka på under den här tiden innan jul (och

över hela året 😉 ) är att sova. Sov så att du orkar med det som

händer och ska göras under dagen. Jag vet att det är något vet

om, men försök att göra det under december så skall du se att du

kommer att klara av julen på ett bättre sätt.

Ett exempel: Skriv ner gladsaker och läs dem varje morgon med

ett leende. Mer information om gladsaker hittar du på min

hemsida och FB sida. Det står också om det i boken Tips från

coachen 2 och i de kurser och program som finns på min sida.

 

2. Planera din tid 

Det är något som jag tidigare upplevde som svårt men har insett

hur viktigt det är för att jag skall hinna med det jag har tänkt mig.

Nu inför jul så blir det ännu viktigare för att få vardagen att gå

ihop utan att känna att stressen kommer smygande. Så planera

dina aktiviteter så att du känner att du har koll på läget. Stress

skapas av att man upplever att man inte har koll på läget, ha

därför kontroll över det som skall göras och hända. 

Tips för att få julefrid
Inlägg från min blogg på www.monicabalkefors.com



3. Rörelse, kan vara en promenad eller hård träning

Att röra på sig gör att det kommer igång hormoner i kroppen som

gör dig glad och du känner dig piggare. Efter rörelse så kommer

du att känna att du kan göra mera hemma för att få den jul du

vill. Det kan räcka med 20 till 30 minuters promenad för att få

igång kroppen och knoppen. Det innebär krasst att det är 10 till 15

minuter bort från hemmet och lika långt tillbaka, hur svårt kan det

vara 😉

 

4. Reflektion, det är något som jag tycker är bland det viktigaste

inför julen

Reflektera över vad det är du verkligen behöver göra och vad du

verkligen vill göra för att få den julen du vill ha för dig och din

familj. Många gånger gör du mer saker än nödvändigt och många

gånger så är det förväntningar från både dig själv och andra som

gör det. Men är det verkligen viktigt för att du skall få en härlig jul

med din familj. JULFRID i huset vill vi väll alla ha. Ibland kan det

räcka med att bara sätta sig ner för att reflektera och planera

efter det, men ofta så behövs det lite stöd för att

komma underfund med vad man vill och vad som är viktigt för en.

Du har varit smart och tagit del av detta arbetshäfte som kommer

att ge dig så mycket för att kunna få en helt annan jul än du är

van med.



5. Vila - det skall vara en bra balans mellan aktivitet och vila

Det kan verka så lite hit och dit när jag först ber dig röra på dig

och sedan vila. Det är super viktigt med vila/återhämtning under

dagen också. Vila/återhämtning där du kan ta igen dig och få

lugnet i kroppen och i hjärnan. Ibland kan det räcka med att smita

in på toaletten och ta några djupa andetag för att hitta lugnet i

kroppen och knoppen. Nu inför julen när det är mer stressigt och

du troligen har högre krav på dig själv är en guidad meditation,

för att klara av den här tiden riktigt bra. Kunder som har provat

det tidigare säger att det har varit en avgörande faktor i att de

faktiskt har haft en fantastisk jul med sin familj. De säger att de

har känt sig lite duktigare och smartare än många andra för att

de faktiskt har förstått vikten av det och har gjort något åt den

stress de har känt. De har lyssnat på en av mina guidade

meditationer några gånger per vecka.

Ha en rolig och fridfull jul!

 

Monica Balkefors

Livsglädjedesigner/coach/hypnotisör



Stress
Stress kan bero på många olika saker som händer i

livet. I det här häftet skall vi pratat om den stress som

kan uppstå till jul för att man ska hinna med så mycket.

Det finns krav från både sig själv och andra som kan

vara både verkliga och overkliga. Det kan med andra

ord vara en förväntan som inte är sann. Du kan tro att

andra förväntar sig något av dig som inte är sant. 

Det är dina tankar om julen och allt som skall göras

som skapar stressen i dig. 

Vissa saker som du tänker på kan du faktiskt inte

förändra och då är det dumt att tänka på dem på ett

sätt som gör dig stressad.

 
Eget ansvar
För att du skall kunna få något utbyte av det här häftet

så behöver du själv göra jobbet. Du kan få kunskaper

och verktyg av mig men gör du inte jobbet så uteblir

ditt resultat.

Det här häftet och meditationen har du köpt av mig för

att du vill ha en lugnar jul. 

Jag vet att du har tidsbris och har därför gjort

uppgifter som du ska göra lite i taget. Det blir inte bra

om du gör allt samtidigt. Du behöver hinna reflektera

över det som stå och det du skall göra.

 



Kartläggning
VIKTIGT: Du behöver acceptera och ta ansvar för din

roll och ditt ansvar för att du är delaktig i att skapa

och bibehålla stressen i ditt liv för att få till en

förbättring. Gör du inte det kommer din jul att vara

som de har varit tidigare. 

 

Nu ska du kartlägga dels vad det är som gör dig

stressand men också vad du kan låta bli att göra eller

delegera till någon annan.

De kommande uppgifterna kräver att du är ärlig mot

dig själv för att du skall få en förbättring innan jul och

under julhelgen.

Vissa saker vill du säkert göra för att du tycker att det

är roligt och ger dig energi, då ska du göra dem, om

du har tid och det är viktigt för dig.

 

Uppgifter
Hur vill du att din julafton skall se ut?

Vem gör du allt för?

Vad tänker du som stressar dig idag angående julen

Vad behöver du verkligen göra fram till julafton

Vad behöver inte finns med på julafton

Vad behöver du inte göra fram till julafton

Vad kan du delegera till andra

 



Beskriv hur du vill att
din julafton skall se ut!
Här ska du beskriva hur du vill att din önskejul skulle se ut. Vilka

är med? Vart är du? Vad har du gjort? Hur mår dina barn, om

du har barn? Hur är stämningen?



Vem gör du allt för?
Svara på dessa frågor så gott du kan och var ärlig mot dig

själv. Hur är det i ditt hem innan julen? Njuter ni av det som

skall göras? Är ni sams? Hur mår barnen av alla måsten? Kan

barnen göra något för att underlätta för dig? Kan din partner

stötta dig på något sätt?

 



Det är dina tankar om saker du anser att du skall göra som gör

dig stressad. Jag vill att du under 1 - 2 dagar funderar på vilka

tankar du har som stressar dig och sedan skriver du ner i andra

kollumenen vad du kan byta ut den mot.

Vad tänker du som stressar
dig idag angående julen?

Vilken tanke har du? Vad kan du ersätta den med?

Ex:  Jag måste se till att få in
julgranen senast imogon!

EX: Det gör ingenting om granen
kommer in på julafton! Det blir
julafton oavsett om vi har en
julgran eller inte.



Vissa saker ska bara finns under julen! Vi har alla olika saker som vi vill

ska finnas för att vi skall tycka att det är en bra julafton och julhelg. Vad

är det för dig? Vad behöver verkligen finnas och vad måste göras, då

menar jag verkligen MÅSTE göras? 

Vad behöver du verkligen
göra fram till julafton



Vad gör du och din familj som inte behöver göras? Vad har du eller någon

annan en förställning att det måste finns under julen som egentligen inte

behöver finnas där? Sådant som tar din tid och som egentligen är oviktigt för

dig och din familj.

Vad behöver inte finns med
på julafton och julhelgen?



Vad behöver du inte
göra fram till julafton?
Stressen handlar mycket om att vi går och har en massa saker i huvudet.

Här vill jag att du skriver ner saker som du har i huvudet men som inte

behöver göras fram till julafton. Det kan vara sådant du kan göra under

jukhelgen eller efter jul. Att skriva ner dem gör att din stress minskar. Du får

bort dem från dina tankar som du behöver ha för annat fram till jul.



Nu har då fått riktigt bra listor på vad du vill skall vara med på din julafton

och julhelg. Du vet vad din familj vill. Då är det dags att fundera på vad du

kan lämna till någon annan att göra. Du behöver inte göra allt själv! Skriv ner

vad som skall göras och vem som skall göra det.

Vad kan du delegera till andra?

Vad skall göras? Vem skall göra det?



Fantastisk jobbat
Du har verkligen gjort ett fantastisk arbete.

Du vet vad du vill och inte vill inför julen 2019.

GRATTIS

 

Julen har inte varit så stressfull för mig sedan mina barn var

små. Mitt mellanbarn fick ångest en julafton, han var då 6 - 7

år. Han satt under köksbordet, han skakade och grät. Det var

hemskt att inse att det var vi vuxna som hade gjort det här mot

honom. Där och då bestämde jag mig att vi aldrig mer skulle ha

en till jul som utsatte mina barn för allt detta. Stress,

förväntningar de inte kunde hantera och hia upp dem med allt

prat om julklappar och jultomte. 

Det var bara så nog!

 

Efter det så har jag tänkt att det blir julafton och julhelg

oavsett om jag har gjort allt som jag och andra förväntade av

mig och mina barn.

Vi slutade öppna paket efter Kalla, för egentligen varför skall

man vänta och utsätta barnen för det? Vem kom på att det

skulle vara så?

 

Jag gillar lugna och härliga julhelger tillsammans med min

familj och vänner. 

 

Jag koppas att du efter har jobbat så här bra också hittar dit

lugn och vad som är viktig för dig och din familj.

M o n i c a  B a l k e f o r s
Livsglädjedesigner/coach/hypnotisör


