
HUR DU whyHITTAR DITT

THE 7 LEVEL DEEP EXERCISE

Inspirerad av Dean Graziosi



Vad är ditt varför? Vad driver dig? Vad får dig att flytta nålen dag efter dag? Om du
inte vet, är det förmodligen det som hindrar dig ifrån att nå din nästa framgångsnivå.

 
Utöver att det är superbra och värdefullt att veta ditt eget VARFÖR, kommer det att

forma hela din verksamhet och hur du delar det du vet med andra. Faktum är att det
är en av de viktigaste utgångspunkterna i din företagsstrategi.

 
Det sätter dig på rätt plats känslomässigt för att få kontakt med din ideala kund. 

Detta 7 Levels Deep-verktyg är något du kan (och borde!) dela med dina 
chefer/leare, ledningsgrupp och medarbetare så att de kan se ditt hjärta bakom 

det ditt företag erbjuder. 
 
 

Hur du hittar ditt "why"
7 LEVEL DEEP



Det här är en av de viktigaste övningarna du kan göra för att se till att 
du når din nästa nivå. Tänk på att framgångsrik behöver inte betyda pengar, 

det kan vara tid, att ta dig till nästa nivå etc).

7 LEVEL DEEP
Exercise

LEVEL

1
Fråga dig själv vad det betyder för dig att bli framgångsrik?

LEVEL

2
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

LEVEL

3
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

LEVEL

4
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

LEVEL

5
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

LEVEL

6
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

LEVEL

7
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

Namn:__________________________________________  Datum:___________________________ 



Följande är ett exempel för dig att inspireras av. Det här är en av de viktigaste övningarna
jag har gjort för att se till att jag når nästa nivå. Svaret förankrar mig inifrån varför jag

motiveras att göra det jag gör.

7 LEVEL DEEP
Exercise

LEVEL

1

LEVEL

2
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

LEVEL

3
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

LEVEL

4
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

LEVEL

5
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

LEVEL

6
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

LEVEL

7
Varför är det viktigt för dig att ______________________________________________?

Namn: XXXXXXXX                                                                                            Datum: XXXXXXX

Att skala min verksamhet för att få fler att ta action

Få fler att ta action

För att jag vill att fler människor ska utvecklas , utmanas och må bra

fler ska utvecklas, utmanas och må bra

För att jag vill skapa hållbara och motiverande företag

skapa hållbara och motiverande företag

För att jag vill lämna ett arv

lämna ett arv

Jag vill aldrig gå bakåt i tiden

aldrig gå bakåt i tiden

För att jag vill visa mina barn och barnbarn att de har ett eget val

Jag vill leva ett liv där jag känner mig fri, närvarande och passionerad
varje dag samtidigt som jag gör skillnad för andra

barn och barnbarn vet att de har egna val

EXEMPEL

Fråga dig själv vad det betyder för dig att bli framgångsrik?



Så, gjorde du övningen? Om du inte har det, kan jag inte nog uppmuntra dig till att arbeta
med den här övningen. En ger dig kraften att svänga dina ben ur din bekväma säng varje
dag. Det tar bara några minuter, men du kommer att känna att hela ditt mentala tillstånd

förändras till denna helt nya plats där hjärta och hjärna är connectade.
 

Om du redan gjort övningen - vad upptäckte du? Något överraskande?
Om så är fallet... vad ska du GÖRA åt det?

 
Jag utmanar dig att ta nästa steg med den klarhet du just har fått eftersom

du kommer att bli förvånad över vad du kan åstadkomma när du vet vad som motiverar
dig. Har du dessutom gjort övningen för att få en bra grund i ditt företag så vill jag

uppmuntra dig till att göra övningen även för din ledningsgrupp, chefer/ledare och
medarbetare. Då vet ni alla VARFÖR ni gör det ni gör!

 
Behöver du hjälp?

 
 
 BOKA MÖTE

https://www.dandenell.se/kontakt
https://www.dandenell.se/kontakt

