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Instruktioner 
 

Så här använder du arbetsboken 

 

Ladda ner din arbetsbok 

 

Planera in ditt arbete med kursen i din kalender 

Vår vardag är ofta fylld med många ”måsten”. För att du ska få så stor 

nytta som möjligt av den här kursen, behöver du göra dessa övningar 

omsorgsfullt. Du behöver ge dig tid att tänka efter och fundera när du 

jobbar dig igenom arbetsboken. 

 

Ta dig tid - Det är du värd! 

Tänk på att du gör detta för att i förlängningen kunna utöka din verksamhet i 

ditt företag och kunna ta ut en bättre lön. Detta är du Värd! 
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Vad hindrar dig från att lyckas? 
Vi har alla motstånd och hinder inom oss, på olika plan. – När du vet vad 

som hindrar dig kan du också göra något åt det. 

Att vara företagare är ett val som du gör, oftast för att få arbeta med det du 

älskar att göra, men som du vet från den första uppgiften i den här kursen, 

det finns det många anledningar till ditt val och de är alla lika viktiga.  

Att vara företagare innebär också att vi måste göra mycket mer än ”bara” 

sköta vårt jobb, du behöver göra allt från bokföring till städning. Du måste 

kanske inte utföra allt själv, men det är ditt ansvar att se till att det blir gjort.  

Samma sak med din marknadsföring, du har ett ansvar att hjälpa fler kunder 

och klienter att hitta dig – och du har ett ansvar mot dig själv att få din 

verksamhet att växa till den nivå som du drömmer om. Den nivån där du 

jobbar så mycket som du önskar och kan ta ut den lön du vill. 

För att kunna göra allt det här krävs det att du tillåter dig att leva din dröm, 

och att du kan hantera både de undermedvetna och de medvetna hinder som 

du sätter upp för dig själv. 

Bli inte arg eller ledsen på dig själv, alla gör så här på olika sätt. De 

undermedvetna rädslorna blir ett bekvämt sätt att ”slippa” lyckas med att 

vara företagare. Det låter kanske konstigt, men det är Du som hindrar dig 

själv. Detta sker inte på en medveten nivå och därför är det svårt att på egen 

hand identifiera vad som ligger bakom. 

Ett vanligt underliggande motstånd är att tjäna pengar och ta betalt. Många 

terapeuter känner att det på något sätt är fel att tjäna pengar på att hjälpa 

andra. 

Ja, så kanske du också känner, men… Hur ska du då kunna få en möjlighet att 

hjälpa andra och göra det du brinner för och är duktig på? 
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Om du inte tar betalt för det du hjälper andra med, då har du helt enkelt inte 

råd att vara företagare. I det fallet är det bättre att vara anställd istället och 

göra det du egentligen älskar att göra, på din fritid.  

Men är detta vad du verkligen vill och drömmer om? 

Som företagare måste du tillåta dig att ta betalt och därmed tjäna pengar på 

det du gör. Du har säkert hyra och andra räkningar att betala, precis som alla 

andra. 

Självklart måste du kunna ta betalt för att du ska ha råd att göra det du är 

bäst på – att hjälpa andra att må bättre till kropp och själ. 

I den här övningen ska du få förstå vad som hindrar just Dig från att lyckas 

som företagare – och du ska lära dig hur du hanterar dina motstånd så du kan 

ta dig förbi dem. 

Fundera en stund och gör sen den första övningen på nästa sida. 
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Hur reagerar du på följande påståenden: 
Den här övningen ska du göra snabbt och du ska svara ”från ditt hjärta”. 

Jag är värd att leva ett bra liv! 
Vilken är din första tanke? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Vilken är din första känsla? 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
Jag är värd att tjäna pengar! 
Vilken är din första tanke? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Vilken är din första känsla? 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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Jag är värd att leva i överflöd! 
Vilken är din första tanke? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Vilken är din första känsla? 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
Jag vågar riskera att misslyckas! 
Vilken är din första tanke? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Vilken är din första känsla? 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Jag tillåter mig att lyckas! 
Vilken är din första tanke? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Vilken är din första känsla? 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
Jag tillåter mig att tjäna så mycket pengar jag behöver! 
Vilken är din första tanke? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Vilken är din första känsla? 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Vad hindrar mig från att leva det liv jag önskar? 
Vilken är din första tanke? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Vilken är din första känsla? 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
Vad hindrar mig från att lyckas med mitt företag? 
Vilken är din första tanke? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Vilken är din första känsla? 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Vilka tre motstånd och hinder har jag som just nu är 

viktigast att komma förbi? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________
Hur gör jag det just nu? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


