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Sådan finder du ud af, hvad du i virkeligheden vil OG hvordan 

du skaber det. 

 

1. Hvilken livsstil & business ønsker du i virkeligheden?  

Hvordan ønsker du, at din business støtter op om den livsstil, du i virkeligheden ønsker dig? Hvis 

ALT kunne lade sig gøre, hvordan skulle dit hverdag, din livsstil så passe sammen med din 

business? 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Vælg ét af dine svar, du ønsker at arbejde videre med. 

 

 

2. Hvorfor ønsker du det? (Det svar du valgte i spørgsmål 1) 

Giv 3 grunde til hvorfor du ønsker dig det… 

1. 

 

2. 

 

3. 
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3. Hvorfor har du ikke det, du ønsker dig lige nu? 

Giv 3 grunde til at du ikke har det, du ønsker dig lige nu… 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. Hvad er én ting, som du kan gøre indenfor de næste 3 timer for skabe det, du 

ønsker dig. 

Vælg en ting, som du kan gennemføre uanset hvad. Husk det må godt være let, enkelt og sjovt at 

opnå dine mål. 

 

 

 

 

 

5. Udfyld deklarationen her: 

Jeg ___________________________________ forpligter mig hermed til at (din handling) 

______________________________________________________________________,  

uanset hvad indenfor de næste 3 timer. 

 

Underskrift_____________________________________________________________________ 
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6. Udfyld denne deklaration: 

Jeg ____________________________________ forpligter mig hermed til at lave denne øvelse  

hver mandag morgen, uanset hvad der sker, de næste 3 mandage. 

 

Underskrift___________________________________________________________________ 

 

 

7. Vælg din belønning 

Vælg en belønning, der passer til udfordringen. Ikke for stor – ikke for lille.  

 

Min belønning for at fuldføre denne opgave de næste 3 mandage er _______________________ 

 ______________________________________________________________________________. 

 

 

Brug guiden! Igen og igen… 

Du kan lave denne øvelse med alle områder af dit liv og din business.  

Brug den til f.eks. at finde ud af og manifestere de kunder, du ønsker dig – ikke kun antal, men 

også hvordan de skal være i mindset og værdier.  

Brug øvelsen til at finde ud af, hvor meget du ønsker at omsætte for og til at skabe den 

omsætning, du ønsker dig. 

Eller til noget helt tredje – Du bestemmer – Det er din business og dit liv!  

Det vigtige er, at du bruger den og at du udfører de opgaver, du sætter dig for! 
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