Skab høj indtægt på din
sande passion
Hvis der er én ting, der rykker dig markant både personligt, spirituelt og
økonomisk, så er det at følge din sjæls længsel efter at bidrage til verden ud
fra dit livsformål.
Der er et højere formål med dig og dit liv, som du er født med, og det vil altid
kalde på dig, indtil du lytter og følger det. Du vil mærke det som drømme og
længsler, og det er så dybt vigtigt, at det endda kan blive til indre smerte, hvis
du overhører din sande, indre stemme.
Måske har du, ligesom mange andre, det seneste år mærket en større og
større ulyst til dit gamle job eller din gamle forretning. Det gamle har
simpelthen udtjent sit formål.
Hvis du samtidig har mærket en stigende længsel efter frihed efter at gøre en
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større forskel i verden og komme ud med dig selv på nye måder, så læs
videre.
Vi kan alle blive lullet ind i ”det her er godt nok”, hvor hverdagens rutiner føles
okay og ganske komfortable.
Hvis du genkender så, så er det måske tid til at genopdage, hvad der er
muligt. For hvad er “godt”, hvis ikke det føles fantastisk? Hvad er et
drømmeliv, hvis ikke det vækker begejstring? Hvad er succes, hvis ikke der er
en følelse af formål, mening og dyb glæde?
Hvis du spørger mig, er vi her for at leve et abundant liv på alle planer. Ikke
bare at leve på et absolut minimum af glæde og acceptere tålelige relationer
og arbejdsvilkår. Der er så meget mere.
Jeg ved, du ved det, og at det handler om at få fat i energien, momentum og
det skabende, højfrekvente liv inden i dig selv, for det ER her.
For det er sådan, at når du følger den gnist, du har i dig, bliver den til en
flamme.
Gnisten er dit højere formål, som kalder dig ud på dit livs mest fantastiske
rejse.
Måske står du en af de her tre steder?
Du er i job og søger efter, hvad der er din retning og drømmer om at leve dig
selv ud gennem din egen virksomhed, hvor du har frihed til at leve, som du
ved er rigtig for dig?
Det kan også være, du allerede bevæger dig i iværksætterkredse og er startet
lidt op på din egen virksomhed, men mangler at mærke, hvad der er dit unikke
koncept?
Du bliver måske forført af den ene idé efter den anden og har ikke rigtigt
fundet den der klarhed og indre vished, som siger:
”YES, her er det, det her giver mig kuldegysninger og sommerfugle i maven.
Det er så meget mig.”
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Eller har du haft godt gang i salget i din business, men føler der mangler
noget? Som om, der er en del af dig, du holder hemmelig eller ikke får i spil,
selvom du ved, det er vigtigt?
Lige meget om det er selve retningen og dit højere formål, du leder efter, om
det er dit unikke koncept eller simpelthen nye sider af dig selv, du længes
efter at tage til dig og vise verden, så venter et afgørende klik.
Det klik, der sender dig ud i et helt nyt orbit. Du skifter simpelthen livsbane og
lander på et nyt niveau af højfrekvent energi, glæde og evne til at manifestere.
Det er vitterligt et kvantespring i din udvikling.
Du kan, som selvstændig, på en meget glædesfuld og profitabel måde ændre
hele oplevelsen af arbejde, så dine drømme og det, du lever, er én og samme
ting. Det kan være som vidensformidler, coach, mentor, terapeut, healer,
behandler eller lignende.
Dit livs formål er som en gave, der kan blive ved at åbne sig. For hvert lag
papir, der bliver taget af indpakningen - år efter år, udvikling efter udvikling,
skridt for skridt - vokser lykken.
Kunsten er at udleve den del af dit højere formål, du har adgang til nu. Det er
det, vi har fokus på at flette ind i din egen lukrative forretning. Du har
formentligt allerede udlevet dele af dit livsformål, og nu står du her og noget
dybere kalder. Du ved der er mere.
At følge den stemme, får dig til at lyse op af glæde og blive nærmest stum af
lyksalighed. Det skal vi dykke ned i nu, sådan at du kan smelte din viden og
spiritualitet sammen til en sund business.
Du vil nok opdage mere og mere, hvis ikke allerede det er sket, at dit
livsformål ikke er noget, du kan gå på kompromis med. Selvfølgelig kan du
finde alle mulige gode måder at udleve dig selv på og i forskellige typer af
rammer, men visse dele er uomtvistelig og står ikke til forhandling.
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At noget nyt skal ske, er ikke noget, du bare finder på. Ingen kan eller skal
blive i den gamle cocoon. Følelsen af at ville sige dit job op, kan komme dybt
inde fra sjælen.
Ønsket om at ville være selvstændig kan være en del af dit formål. Det
samme kan det at skifte kurs i din forretning, uanset om det blot er en lille
justering.
Selv økonomisk frihed kan være en del af dit højere formål.
At skabe høj indtægt på din sande passion er ikke et utopia eller en latterlig
fantasi, det er virkelighedens mulighed.
Opgaverne i workbooken her er til dig, der dybt indefra ønsker at trække sløret
væk fra det, som du er designet og skabt til at gøre, så du kan se og føle,
hvordan du kan smelte din viden og spiritualitet sammen til en business, du
kan leve af.
For hvert spørgsmål du svarer på, træder du et skridt nærmere et liv, hvor du
har den frihed, du længes efter.
Lad os dykke ned i, hvor du står nu i din karriere. Eller din egen forretning.
Måske er det noget, som er blevet tydeligt for dig det seneste år af dit liv.
Uanset om det er et job, eller du allerede har startet din virksomhed.
Skriv først hvad du virkelig er mæt af at lave? Eller bare ved, at du ikke vil
flere år frem i tiden:
Skriv i boks 1 her:
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Skriv nu, hvad du virkelig elsker at lave, som du virkelig lyser op af glæde ved
at gøre. Lige meget, hvad det er! Også selvom du tænker: Det kan jeg da ikke
leve af. Eller: Det er jo bare sådan, jeg er. Skriv det alligevel.
Skriv i boks 2 her:

Her går vi lidt dybere:
Hvilke sider af dig selv længes du efter at få i spil i dit arbejde?
Skriv i boks 3 her:
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Hvad har du en kæmpe længsel og sult efter at vide og lære mere om, fordi
du mærker, det nærer dig dybt inde?
Skriv i boks 4 her:

Hvilke overvundne kriser og udfordringer har du med dig, som du er stolt over
og som har særlig betydning for dig?
Skriv i boks 5 her:
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Er der en krise eller udfordring, som du har overvundet i livet, som står særligt
frem for dig, og som giver dig en dyb trang til at hjælpe andre på det område?
Hvis ikke du mærker det sådan lige nu, er det slet ikke noget problem.
Du kan springe videre til den næste boks og blot tage spørgsmålet med dig.
Hvis ja, så skriv hvad det er i boks 6 her:

På hvilke områder i dit liv har du taget ansvaret i dine egne hænder og gjort
noget helt andet, end hvad du har lært af dine forældre, din omgangskreds,
din uddannelse, dit job eller af samfundet?
Det tæller også med, hvis du har gjort eller oplevet noget nyt, som du ikke
nogensinde har hørt, noget andet menneske har prøvet?
Det kan være på alle mulige områder såsom børneopdragelse, livsstil, måden
at leve i dit forhold på, kost, en måde, du hjælper andre på, fravalg eller tilvalg
af noget i livet, som ikke er typisk:
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Skriv i stikord eller sætninger i boks 7 her:

Af alt det, du har skrevet i workbooken her, skriv de 3 punkter, sætninger eller
emner, som du føler størst tiltrækning mod, glæde eller energi ved.
Skriv i stikord eller sætninger i boks 8 her:

Copyright Liselotte Ellegaard 2021

Side 8

Det, du har fundet frem til her, er de første skridt til at leve af din sande
passion.
Du kan skabe høj indtægt på at hjælpe andre mennesker med at løse et
problem, de ikke selv kan. Og som du har en glæde ved at hjælpe med.
Du er intet mindre end et omvandrende produkt med din viden og erfaring og
dine kompetencer og spirituelle gaver.
Så hvis du er træt af 8 til 16 arbejdslivet, så stå op af tornerosesøvnen, se den
virkelighed, der er her og alle mulighederne, du har for at skabe.
Alt er muligt. Alt du har brug for er her allerede.

Stå ved din drøm!
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