
Projektor

Sjekkliste for din virksomhet:

I en hektisk hverdag kan man lett overse
signalene om at man ikke tar hensyn til
sitt Human Design og sin energitype. 

Jeg har derfor laget en sjekkliste slik at du
lettere vil kjenne igjen signalene og kan
gjøre de justeringene du trenger for å føle
en bedre flyt både i deg selv og din
business. 

Tips: Legg inn pausene i kalenderen før du
fyller den med avtaler.  

 
 



Projektor

Du prøver hele tiden å bevise hvor
mye du vet og observerer eller hvor
god du er til det du gjør. 
Du møter motstand fordi du gir de
rundt deg uønskede råd. 
Du presser, tvinger eller prøve å få ting
til å skje. 
Du føler deg verdiløs, lite verdsatt og
oversett. 
Du kaster bort din dyrebare energi ved
å peke fingre mot andre og se alt de
kan gjøre bedre. 
Du jobber hardt og føler deg mer og
mer sliten.
Du føler deg ukjent eller holdt utenfor
og mottar aldri noen invitasjoner.
Du kjenner på stadig mer og mer
bitterhet.

Tegn på avblomstret virksomhet:



Projektor

Du utvider kunnskapen din og dykker dypt
inn i temaene som kaller på deg. 
Du føler deg verdig og stolt av deg selv. 
Du har et tett og sammensveiset fellesskap
der du føler deg anerkjent og stadig blir
etterspurt og invitert til å dele dine verdifulle
synspunkter og meninger. 
Din aura gir deg følgere, respekt og økende
inntekt. 
Jo mer suksessfull du blir, jo mer suksessfull
blir dine venner, kunder og produkter. 
Du har respekt for energiflyten din,
respekter det du trenger for å hvile og tjener
mer penger enn du noen gang har gjort før. 
Du må begynne å avslå invitasjoner fordi de
kommer inn uten stopp.
Du føler deg suksessfull og har en god
balanse mellom jobb og hvile. 

Tegn på blomstrende virksomhet:



Projektor
Øv deg på å vente på en invitasjon 

Det å vente på en invitasjon krever både at man
trener opp sin tålmodighet og at man lærer å
gjenkjenne når man får en invitasjon og når man
initierer.

Bruk listene som medfølger til å skrive opp
invitasjoner du får av ulike slag, og hvilke
synspunkter eller ideer som dukker opp hvor du
må ha tålmodighet og tillit til at invitasjonen vil
dukke påå når tiden er moden. 

Husk å bruke tid før du svarer på en invitasjon
slik at du kan kjenne etter om dette er noe du
har tid, lyst og energi til å være med på. 

Det kan også være et godt tips å stille følgende
spørsmål når du bli usikker på om du har fått en
invitasjon eller ikke: "Ønsker du mitt råd nå, 
eller ønsker du kun at jeg skal lytte til deg?" 

 

 



Invitasjoner 



Tålmodighets-
liste 



Evaluering 

Hva har du lært i denne øveperioden? 
Hvilke formuleringer fungerer bra?
Hvilke formuleringer fungerer mindre
bra?
Hva vil du ta med deg videre?
Hvordan ble du møtt på en annerledes
måte av andre når du ventet med å gi
din veiledning ?til du ble invitert?  
Hvordan kan du nå kjenne forskjell på
hva som er en invitasjon og ikke? 
Hva vil du fortsette med?
Hva har du lært om deg selv?
Hva har du lært om andre? 

Tid for evaluering

 
 


