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Fokus 

HANNOSCHØCK VEA

GJENNOM HELE UKEN 



HANNOSCHØCK VEA

Gjør det du alltid har gjort, og oppnå det 
samme resultatet som alltid.

Ta i bruk (nye) egenskaper, som du vet du trenger, 
og oppnå det du vil!

Hva er det du lar være å gjøre (eller å være) fordi du bare 
gjør - bare reagerer og responderer på det som kommer 
i løpet av dagen.  Hva er din “autopilot” som kanskje ikke 
lenger gavner deg?

Å oppnå det du ønsker krever handling! Det 
krever å gjøre en endring.

Bak en handling står prioritering.  Uansett hva du gjør, så 
gjør du det fordi du har gitt det du gjør størst prioritet. 
Det spiller ingen rolle om det er å løpe en tur, ringe en 
venninne, handle middag, skrive et blogginnlegg eller ta 
telefon til skattekontoret. Det du gjør, akkurat nå, er det 
du har gitt prioritet, foran noe annet, akkurat nå.

Og der ligger nøkkelen! 
Nøkkelen til alle resultater: 
Resultater som enten er gjenomsnitlige eller fantastiske.

Vi har de samme 24 timene i døgnet alle sammen. Så hva 
gjør at noen tilsynelatende får til så mye, mens andre 
fortsatt ideene kun nedskrevet på en papirlapp?
PRIORITERING

Når du gjør det du alltid har gjort, vil du få det samme 
resultatet, som alltid.
Om du vil opp og ut med en nettside, så må det få di prioritet. 
Om du vil delta i et maraton, så må trening få din prior-
itet.
Om du vil ut med en bok, så må skriving få din prioritet.
Akkurat som det å lage denne Dagsplanen, fikk min prior-
itet for å bli det du nå leser.

Noe må prioriteres bort. Og noe annet må få din 
oppmerksomhet.

Når du har sagt du skal skrive det blogginnlegget for 
fjerde dag på rad, men fortsatt ikke har fått ned ett ord, så 
sjekk med deg selv; hva driver du nå med, som du alltid 
gjør, som nå står i veien for dette blogginnlegget? Har du 
full kalender og “glemt” å sette av tid til å skrive? Lar du 
deg selv lulle inn i en verden av lyd og bilder som kun 
underholder på tv eller med telefonen i hånden?
Tillater du å bli distrahert, sjekke e-post og ta telefonen 
når du egentlig har sagt du skal få ferdig bloggen?
Eller er det rett og slett det at du bare tenker du skal og 
burde skrive den men egentlig ikke vil...

Det handler om å være tro mot seg selv. Om å velge det 
som faktisk er viktig for deg!

Og hva er egentlig viktig for deg?

Det er som å begynne å trene. Det går fint mandagen 
men så kommer tirsdag... onsdag...torsdag...fredag...hel-
gen. Det som var planen, å komme i form, forblir en plan..

Så ta et valg. Hva skal få din tid og din oppmerksomhet 
de neste dagene og ukene? 

Hva skal du få gjennomført? 
Og for å få det til; hva velger du å gjøre og være som er 
nytt eller annerledes enn det du ellers gjør og er?

Gjør  det du alltid ha gjort, og du forblir (nesten) på 
samme sted. 
Velg å gjøre og være det du innerst inne vet du har i 
deg, og oppnå det du søker.



NY MÅNED 
MITT FOKUS

Jeg velger å være mer...

Jeg vil velger å gjøre mer. . .

Jeg vil teste ut dette...

Denne måneden vil jeg oppnå...



Min Uke - Mitt fokus

Fokus #1: Fokus #3: 

Fokus #2: 

Disse skal jeg ha kontaktet i løpet av uken;

Prioriteringer

Det VIKTIGSTE for denne uken er....

1.

2.

3.

VIKTIGST denne uken her er...



Denne uken velger jeg å si JA til....

Samtidig velger jeg å si NEI til....

Til inspirasjon

Min vsjonen - min motivasjon

Hvem jeg vil være denne uken og hvorfor?



Dato:    

Fokus #1: Fokus #3: 

Fokus #2: 

Disse vil jeg kontakte i dag

Prioriteringer

Det VIKTIGSTE i dag!

1.

2.

3.

 
Dagen i dag

Jeg er ....

Hva vil jeg gjøre i dag for å komme videre med det jeg jobber med:.

Takknemmelig for akkurat nå ...

Jeg vil være ...
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Dato:    
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1.

2.

3.

Lørdag Søndag

Denne helgen

Prioriteringer

Det VIKTIGSTE i dag!

1.

2.

3.

Prioriteringer

Det VIKTIGSTE i dag!



Forrige uke

Hva har jeg lært?

Hva fungerte bra denne uken: Hva er jeg mest fornøyd med:

Viktigste lærdom denne uken;

Hvor må jeg prioritere bedre?

Hva var mest GØY

Ideer til neste uke Hva lover jeg meg selv for neste uke




