LIVETS BUCKET LIST
Innan jag dör ska jag ha:

01. Målat och ramat in en tavla
02. Varit bekväm i min ensamhet
03. Ridit barbacka på en häst
04. Varit galet förälskad
05. Vågat erkänna ett misstag
06. Mött min själsfrände
07. Vågat saga ja där andra sagt nej
08. Haft en vit månad
09. Känt mig bortskämd av någon
10. Gjort en god gärning för en okänd
11. Känt dofterna efter ett regn
12. Blivit hänförd av musik
13. Vågat visa mitt sanna jag
14. Visat djup vördnad för naturens under
15. Legat på rygg och räknat stjärnor
16. Vågat berätta hur mycket du betyder
17. Klättrat uppför ett omöjligt berg
18. Känt mig hel med någon annan
19. Stickat den finaste halsduken till dig
20. Sett månens hemliga baksida
21. Fått alla rätt på ett prov
22. Upplevt något helt oförklarligt
23. Gett villkorslös kärlek till alla djur
24. Känt mig vacker i någons ögon
25. Doppat mig i en isvak
26. Mött djupet i någons ögon
27. Drömt en märklig sanndröm
28. Sett ett mäktigt stjärnfall
29. Känt värme ända in i själen
30. Läst mer än 1000 böcker
31. Upplevt fullständig frihet
32. Gjort snöänglar för alla jag saknat
33. Sagt att jag älskar dig ändå
34. Dansat i ett stilla regn
35. Vågat trott på mig själv
36. Känt ett pirr av förväntan
37. Tagit nattvarden som vuxen
38. Bjudit ut dig på din allra bästa date
39. Haft en stor hårig spindel på handen
40. Känt mig djupt efterlängtad
41. Hoppat i en vattenpöl med dig
42. Sett skönheten i det lilla
43. Fått en dröm förverkligad
44. Kramat ett livgivande träd
45. Känt mig älskad för den jag är
46. Upplevt den vackraste av soluppgångar
47. Gjort skillnad för någon annan
48. Gått barfota i nyfallen snö
49. Varit rusig av kärlek
50. Vågat stå upp för den jag är

51. Gjort ett avtryck i någons hjärta
52. Avslutat det som inte kunde bli rätt
53. Mött mitt livs stora kärlek
54. Haft en vegansk vecka
55. Skrivit min finaste kärleksdikt
56. Tappat tid och rum i din famn
57. Donerat blod till behövande
58. Badat i en varm källa om natten
59. Unnat mig något dyrt utan ånger
60. Vaknat under bar himmel
61. Kunnat lita på min magkänsla
62. Vågat blotta mitt hjärta
63. Skrattat och gråtit på samma gång
64. Förlåtit dig som sårade så djupt
65. Tappat andan av en kyss
66. Varit på rätt plats vid rätt tillfälle
67. Njutit hämningslöst med dig
68. Stannat upp och levt helt i nuet
69. Upplevt ett makalöst mirakel
70. Blivit berörd av ett lyckligt slut
71. Känt fullständig trygghet i mig själv
72. Bakat på känsla, utan recept
73. Lärt av mina misstag
74. Känt ett bubblande glädjerus
75. Blivit bönhörd av en högre makt
76. Alltid ha gjort mitt allra bästa
77. Blivit förlåten för allt dumt
78. Känt solens värme i ryggen
79. Kommit över allt mitt förakt
80. Varit stolt för det jag skapat
81. Skickat ett kärleksbrev
82. Varit modig trots rädsla
83. Varit viktigast i världen för någon
84. Misslyckat men vågat igen
85. Känt att du tänker på mig ibland
86. Upplevt ett osannolikt déjà vu
87. Gett någon en anda chans
88. Kunnat skrattat åt mig själv
89. Utmanat en fobi
90. Stått i ljuset på en scen (nja)
91. Förstått meningen med livet
92. Accepterat vem jag är
93. Gått i en förtrollad skog om natten
94. Blivit helt varm av bara en blick
95. Slutat be om bekräftelse
96. Rott på en spegelblank sjö
97. Gett av hjärtat utan förbehåll
98. Vågat släppa dig fri att flyga
99. Upplevt euforisk lycka
100. Sett ljuset i den mörka tunneln
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