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KOM I GANG GRATIS GUIDE  

                    

Enten du skal i gang for første gang å starte opp din egen business 

eller om du har drevet din business en stund og er klar for et løft, så er 

det lurt å tenke gjennom hva det er du vil med din business, hva er din 

visjon, hva er det du vil tilby og hvem er det du vil hjelpe.  

 

Mitt navn er May Bente Høiland Lode. 

Jeg er forfatter av den populære boken 

Lykkekoden (Cappelen Damm), grunder 

av Coach og Mentor Utdannelsen ”Løft 

ditt liv til et nytt nivå” . Jeg lever nå av å 

utdanne egne coacher og hjelpe 

selvstendige eller de som ønsker å bli 

selvstendige med å lykkes med sin 

business.  
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Hva er suksess? 

Det er ikke vanskelig å skape suksess, men det krever et annet 

mindsett. Det krever noen andre strategier og noen andre måter å gjøre 

tingene på. Det er ikke noe vi lærer på skolen. 

Jeg har selv reist verden rundt og lært av de beste business coacher og 

mentorer. Etter hvert som jeg implementerte det jeg lærte i min 

business begynte jeg å skape resultater.  

I begynnelsen var det med mitt gamle mindsett og det føltes ikke som 

suksess. Det var først da jeg gjorde den indre ”jobben” og endret i 

mine tanke- og følelsesmønster at jeg virkelig begynte å føle 

suksessen.  

                                     

For meg er suksess å ha det bra på alle livsområder. Jeg elsker min 

familie, så tid sammen med dem er viktig for meg. Jeg er også veldig 
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glad i å reise, så reiser rundt om i verden alene og sammen med min 

familie er også viktig.  

Jeg har i løpet av de siste 5 årene realisert alle mine drømmer. Jeg 

lever nå et liv jeg for noen år siden bare kunne drømme om. Jeg har en 

skjønn familie, en sterk og sunn helse, jeg har gode venner, jeg har 

skapt en millionbusiness og jeg har en god følelse inni meg. Jeg føler 

jeg får bidra med det jeg liker best i hele verden. Min business føles 

ikke som jobb. 

                               

Jeg er så glad for alle mine prosessen, for all min læring, alle business 

strategier, markedsføringsstrategier, men mest av alt er jeg glad for 

den indre ”jobben” jeg har gjort.  

Det er det som gjør at livet føles meningsfullt og godt fra innsiden og 

ut. Det er det som gjør at jeg nå kan hjelpe mennesker som står fast i 

sine liv og i sin business til å gjøre store forandringer på kort tid.  
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Hva er suksess for deg? Hva er viktig for deg i ditt liv?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

Hvordan vil ditt liv være om 1 år om du hadde opplevd den suksessen 

du drømmer om? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

Ta deg tid til å stoppe opp litt og tenke gjennom det spørsmålet. 

Hvordan vil ditt liv være om 1 år om 5 år eller om 10 år hvis du går 

for dine drømmer, hvis du tar deg selv på alvor og begynner å gå steg 

for steg mot det livet og den businessen du drømmer om.  
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Hvordan vil ditt liv være hvis du ikke gjør det? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

                        

 

Når du har funnet svaret på det spørsmålet er vi klar til å sette i gang. 

Men, før vi går i gang trenger vi å sette en intensjon.  

Hva er det du ønsker å ha ut av lesingen av denne eboken? Hvis du 

kunne ønske,  når du er ferdig og lese og gjøre oppgavene hva har du 

da fått ut av lesingen? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________  
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Få klarhet rundt din business og dine  ideer 

Det viktigste er å komme i gang. Du trenger ikke ha alt klart, men det 

kan være nyttig å ha tenkt gjennom hva det er du vil tilby og hva det 

er som er din gave. 

                   

Du kommer i denne guiden til å få noen enkle øvelser og oppgaver 

som hjelper deg å begynne å definere din business og få klarhet rundt 

dine ideer.  

Du kan gjerne gjøre disse oppgavene om igjen senere, siden de vil 

endres etter hvert som du business utvikles og vokser. Men det er 

riktig godt å gå gjennom spørsmålene fra begynnelsen. Du har en mye 

større sjanse for å skape en nærende og suksessfull business hvis du 

har et klart bilde av hva det er du tilbyr, hva det er som gjør din 

business annerledes sammen med et klart bilde av hvem som er din 

ideelle kunde.  
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Hvem er dine ideelle kunder? 

                

Hvem er dine ideelle kunder. Mange av de grundere jeg jobber med er 

opptatt av å hjelpe mennesker på en eller annen måte. De vil gjerne 

hjelpe så mange som mulig. Jeg kjenner meg selv igjen der.  

Da jeg startet opp ville jeg gjerne hjelpe hele verden. Jeg tenkte at jeg 

ikke kunne lage meg noen ideelle kunder fordi jeg da ville avgrense 

min business.  

Jeg er glad for at jeg etter hvert forstod at det faktisk er omvendt. Når 

jeg begynte å definere for meg selv hvem jeg likte å jobbe med, og ble 

tydelig på hvem som var mine drømmekunder, så ble jeg automatisk 

skrapere i min markedsføring.  

Det førte til at de kundene som kom til meg var showere å jobbe med 

og plutselig føltes det ikke som jobb lenger, men som at jeg levde av 

min hobby.  
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Jeg er nå så glad for mine kunder. Før kunne jeg bli drenert for krefter 

og energi når jeg møtte mennesker som ikke var et match til meg. Jeg 

husker da jeg startet opp som coach og tok i mot alle som ville ha en 

time med coaching. Da opplevde jeg at mennesker likte så godt å 

snakke med meg at de kom om og om igjen, gjerne med de samme 

eller lignende problem.  

For meg er det drenerende når kunder ikke rykker på det vi snakker 

om, når de ikke handler. Så jeg gjorde den øvelsen du får her, jeg satte 

meg ned og definerte for meg selv, hvem er det jeg liker å jobbe med.  

                     

Det første til at jeg endret teksten på min hjemmeside og skrev at jeg 

tilbyr coaching til dem som er klar til forandring, til den som er klar til 

å gå veien og skape den forandringen de lengter etter. Samtidig merket 

jeg at jeg skulle sette opp prisen.  

Det gjorde at det begynte å komme andre typer kunder. Jeg fikk mer 

og mer av de kundene som var klar til å skape forandring. Nå jobber 

jeg bare med mennesker som er klar til å løfte seg selv, sitt liv og sin 
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business til et nytt nivå. Mennesker som ikke har lyst å vente, men er 

klar til å skape forandring NÅ!  

Det er min spesial kompetanse å hjelpe dem å se hvor de holder seg 

selv tilbake og holde lyset slik at de ser klart sitt neste steg. Det gleder 

meg utrolig mye å høre om deres suksesser og forandringsprosesser.  

Det er en helt annen måte å drive business på når man kan jobbe med 

de beste kundene i verden (altså de som er best for meg). Heldigvis er 

det slik at det er individuelt. Vi er ikke like og har derfor heller ikke 

de samme drømmekundene. Er du klar til å gå på en liten 

oppdagelsesferd og finne frem til hva som er dine ideelle kunder? 
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Oppgave: Mine ideelle kunder er: Fyll inn de blanke feltene 
nedenfor: 

1. Jeg jobber med___________________________(ideelle kunde) 
som strever med____________________(utfordring/problem) 
og som gjerne skulle vært/hatt  
______________________________ (ultimate resultat) 
 

2. Det som gjør min business annerledes er 
_______________________ (hvorfor er du annerledes/bedre/ 
hva skiller deg fra andre?) 
 
 

3. Og på grunn av det får mine kunder   
____________________________________ (fordeler/løsning) 
Hva gir det dine kunder å jobbe med deg? 

 

Hvordan gikk det? Var det enkelt å få klarhet i hva det er du tilbyr og 

de fordelene dine kunder får ved å jobbe med deg? 

Når vi får klarhet er det mye enklere å driver business. Så hvis du 

syntes det var vanskelig å svare på alle spørsmålene, kan du gjerne gå 

tilbake etter hvert å gjøre det om igjen.  

Når du har gjort denne øvelsen er du klar til å ta neste steg og det 

handler om å finne ut av hva det er som gjør at vil starte din egen 

business. Hvis du allerede har startet din egen business, så handler det 

om å finne ut hvorfor du vil drive denne businessen.  
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Steg 1. Definer ditt HVORFOR  

Først trenger vi å få klarhet i hva det er som gjør 

at du ønsker å starte din business, eller hva er det 

som gjør at du vil drive en business? 

HVORFOR?  

Her er det ikke noe rett eller feil svar. Det er viktig at du er ærlig og 

svaret vil være personlig for deg. Det å finne frem til ditt hvorfor gjør 

det lettere å holde seg på sporet når ting begynner å bli utfordrende 

eller nye ideer dukker opp.  

Det kan også være godt å ha sitt hvorfor klar når du møter motgang, 

da kan du ta frem denne guiden og minne deg selv på hvorfor du gjør 

dette i det hele.  

For meg var det et brennende ønske om å hjelpe andre mennesker som 

var grunnen til at jeg startet opp. Jeg er en hjelper i hjertet og har alltid 

elsket å hjelpe mennesker.  

Jeg har alltid sett potensialet i mennesker og trodd på at alt er mulig. 

Jeg har hjulpet mine venner til å går sine drømmer lenge før jeg ble 

utdannet coach. Det er noe som ligger naturlig i meg.  

Det er en av mine gaver å hjelpe mennesker å finne frem til hva det er 

de drømmer om og så hjelpe dem steg for steg mot drømmen sin.  
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Jeg har også siden jeg var liten vært ekstremt kreativ og elsket å skape 

og drive business. Jeg startet min første business på barneskolen. Jeg 

husker jeg var på hyttetur med min venninne en varm sommer mellom 

2. og 3.klasse. Hytten låg på en strand og vi oppdaget vi at på det 

stedet var det ingen mulighet å få kjøpt is.  

Det var et godt stykke ti butikken, så vi bestemte oss for å starte opp 

en liten is butikk. Det var en helt enkel omreisende is butikk hvor vi to 

gikk rundt med en kjølebag og solgte kulis. Vi kunne latt oss stoppe 

av begrensende tanker om at det er ingen som vil kjøpe, tenk på alt 

styret det blir, tenk hvis vi ikke tjener på det. Det er mange ideer som 

blir stoppet før det blir satt ut i livet, ikke fordi det ikke er gode ideer 

men fordi de stoppes av begrensninger. 

                              

Jeg husker vi diskuterte og regnet på inntekter og utgifter og fant ut at 

vi skulle gi det et forsøk. Det endte med at vi fikk et godt overskudd. 

Det var mange hyttenaboer og strandfolk som ble overrasket over vår 
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lille isbod. Men vi solgte is og hadde et prosjekt som engasjerte oss og 

gav oss utrolig mye ut over det at vi faktisk også tjente på prosjektet.  

Etter at vi kom hjem fortsatte vår spirende grunder virksomhet og vi 

fikk gresskar av min farfar som vi gikk fra hus til hus med i en 

trillebår og solgte. Etter hvert utviklet det hele seg. Vi fikk stadig nye 

ideer som vi handlet på. Essensen i det hele var at vi gjorde det fordi 

vi syntes det var gøy. Vi elsket prosessen, vi elsket å skape og utvikle 

konseptet, vi likte å glede mennesker og koste oss med belønningen 

etterpå. 

Jeg er en innovativ type som trives med å skape nye ting. Jeg elsker 

min business, slik jeg har skapt den nå. Jeg får kombinere min 

innovative, kreative side i min business samtidig som jeg får leve av 

min passion som er å hjelpe andre mennesker. Det er det som er 

grunnen til at jeg driver på med det jeg gjør. Hva er det som er din 

grunn?  

Oppgave: HVORFOR Hva er det som gjør at du vil drive egen 

business? Eller hva er det som gjør at du driver din egen 

business? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  
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Steg 2 Definer ditt HVA  

Her handler det om hva du vil tilby. Er det massasje, healing, hatter, 

konsulentvirksomhet, produkter, coaching, vesker hva er det du 

selger. Vær klar over at dette kan endre seg og utvikle seg. Det er fint 

å ha en visjon, men samtidig være åpen og fleksibel i forhold til 

forandringer. 

Det kan hende du har mange ideer, det kan hende du har flere ting du 

ønsker å tilby. Det er superfint, men det kan hindre prosessen å ha 

mange baller i luften samtidig. For noen kan det være vanskelig å 

velge.  

                           

Det er akkurat det du trenger å gjøre her. For i det valget trenger du å 

velge noe fremfor noe annet. Det betyr ikke at du velger bort det 

andre, det betyr bare at det du setter på førsteplass er det du begynner 

med. Så kan det andre komme etter hvert.  
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En av de største feilene jeg ser grundere begå er at de gaper over for 

mye på en gang. De vil så gjerne gjøre det hele, de vil så gjerne gjøre 

det skikkelig og så blir det for mye, de føler seg overveldet og har 

vanskelig for å komme i gang.  

Så ”keep it simple”. Det kan hende du har mange produkter eller 

tjenester du ønsker å tilby. Da kan det lønne seg å bruke tid på hva det 

er du brenner mest for og så gå for med. I den prosessen kan det ofte 

være fint å snakke med en venn eller få hjelp av en coach for å 

tydeliggjøre for deg selv hva det er du gjerne vil tilby.  

 

Det jeg vil tilby er:  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  
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Steg 3 Definer ditt HVEM  

Nå har du definert ditt HVORFOR og ditt HVA, så nå er det på tide å 

definere ditt HVEM. 

Hvem er det som er målgruppen for din business? Hvem er det som 

vil kjøpe ditt produkt? Hvem sine behov eller ønsker er det du vil 

dekke? Dette er et ekstremt viktig steg i prosessen. Uten et Hvem så er 

det ingen business.  

Beskriv nedenfor hva som er din målgruppe (HVEM) slik som du ser 

det akkurat nå, inkluder detaljer som alder, yrke, inntektsnivå, 

utdanningsnivå, hvor de bor, hvor de shopper, hvordan de kler seg, 

hvor de tilbringer fritiden osv. 

Vær så detaljert som du kan.  

Oppgave: Hvem vil kjøpe mine produkt  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  
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Gratulerer så mye! Du har gjort en kjempeinnsats for deg selv og din 

business. Nå som du har definer hva som er grunnen til at du driver 

din business, hva du tilbyr og til hvem du tilbyr det, så er det på tide 

med gjøre litt feltarbeid.  

                           

 

Hva er din unike gave 

Du har en unik gave og en spesiell historie som gjør at du skiller deg 

fra andre som tilbyr det samme som du ønsker å tilby. Det er ingen 

som er som deg, derfor er det heller ingen som kan tilby det samme 

som deg, på den måten som du kan. 

For meg har det vært en lang prosess, å finne frem til det som er min 

genialitet. Da jeg startet opp så jeg på andre og tenkte jeg kan jo tilby 

det, jeg kan jo tilby det osv. Jeg ble helt forvirret fordi jeg kunne jo se 

at det var mange som tilbydde det samme som jeg hadde lyst å tilby.  
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Etter hvert som jeg har investert i meg selv, i min business og reist 

verden rundt og lært av de beste businessmentorer oppdaget jeg at det 

ikke handlet så mye om andre. Det handlet mer om å våge å tro på 

meg selv og finne inn til det som er min spesialitet, min gave.  

Det har tatt meg lang tid og mange bevisstgjøringsprosesser å forstå at 

jeg faktisk er en utrolig dyktig coach. At det er en gave å kunne løfte 

og hjelpe mennesker til å skape den forandringen de lengter etter.  

Jeg skulle gå mange omveier før jeg kunne akseptere at det var nok å 

være meg. Det er fordi det å hjelpe mennesker på den måten er noe jeg 

har gjort hele livet, og derfor var det vanskelig for meg å akseptere at 

det var noe spesielt.  

                           

Selv om jeg jo har sett resultater av min coaching mange ganger, har 

jeg ikke sett det som noe spesielt, siden det var så naturlig for meg.  

Slik er det sikkert for deg også. Du har også en gave som er så 

naturlig for deg at du ikke tenker på at det er noe spesielt. Når du 

finner frem til din gave og begynner å verdsette den og bruke den vil 
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du merke at både du og dine kunder får et helt annet resultat.  

Du kan sikkert finne mange som gjør det samme som deg, men det er 

ingen som gjør det på din måte. Så er du klar til å gjøre en liten 

undersøkelse? 

                      

 

UNDERSØKELSE:  

Skriv opp 3-5 brands/business som kunne vært din konkurrent. Finn 

bedrifter som selger lignende produkt som deg og som har lignende 

publikum i forhold til det du har definert ovenfor. 

1. _____________________________________________________  

2. _____________________________________________________  

3. _____________________________________________________  

4. _____________________________________________________  

5. _____________________________________________________  
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Når du har gjort det kan du begynne å reflektere over hva det er som 

vil gjøre at ditt produkt skiller seg fra dine konkurrenters? Hva er din 

spesialkompetanse, hva er din gave her?              

Det er mange produkter på markedet, men det du tilbyr er annerledes. 

Hvordan er det annerledes. Her trenger du å være kreativ. Tenk på alle 

de måtene du kan få ditt brand og dine tilbud til å skille seg ut.  

 

Hvordan kan du skille deg fra dine ”konkurrenter” 

              

Her er en liste med ideer du kan ta med i betraktning når du tenker på 

hvordan du kan skille deg fra dine  konkurrenter” 

• Hva er din unike stil og hva er ditt unike budskap 

• Hva er det du vil tilby, noter det ned et 5 stegs program 

• Hva er din personlige historie, hva er det som gjør at du er der 

du er i dag, hva er det du har lært, hvilke erfaringer har du hatt?  
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Etter hvert som du går gjennom denne listen vil det sikkert dukke opp 

andre måter som din business skiller seg ut fra andre. Dess mer tydelig 

du kan bli på det, dess lettere er det for dine kunder å ”se” deg. Du blir 

magnetisk når du blir tydelig på hva som er spesielt ved deg. Når du 

ikke selv kan se det tydelig er det vanskelig for dine kunder å se det. 

Så her er det du som må gjøre den indre jobben først. Du kan gjerne 

lage en liste over det som skiller deg fra andre som jobber med det 

samme, eller tilbyr det samme som du gjør. 

HUSK at ingen er som deg, det er ingen som har din historie, det er 

ingen som har din erfaring, det er ingen som har din unike gave. Men, 

det er mange som venter på at du skal våge å tre ut med ditt unike 

bidrag og skinne med det du kan. Du kan hjelpe mange når du våger å 

være deg, når du våger å dele av deg selv, vise din sårbarhet og åpne 

for din gave. 

                     

Så er du klar til å liste opp noen måter som du kan sette opp ditt brand 

som skiller deg fra de andre.  
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Mitt brand skiller seg fra andre ved: 

1. 

________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________ 

3. 

________________________________________________________ 

4. 

________________________________________________________ 

5. 

________________________________________________________ 

  

GRATULERER så mye med en kjempe innsats for deg selv og din 

business. Du har nå startet en verdifull prosess for deg selv. Hvordan 

føler du om alt dette som du har skrevet ned i disse oppgavene? Er du 

begeistret, nervøs, usikker? Føler du deg overveldet, puma? Skriv ned 

dine tanker og følelser nedenfor.  

________________________________________________________

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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HUSK: Alt dette er spørsmål og bevisstgjøring for å hjelpe deg å få 

klarhet rundt din business og dine businessideer. Du kan best hjelpe 

deg selv ved å være åpen og fleksibel i forhold til forandring. Det kan 

du gjøre ved å endre ditt fokus litt hvis du merker at du stopper deg 

selv i dine tanker eller følelser.  

Indre justeringer gir ytre resultat 

Det vi tenker og føler gir inspirasjon til en type handling som gir et 

resultat. Det resultatet vi ser i livet er et resultat av våre inder tanker, 

overbevisninger, mønster og følelser. Hvis vi ønsker et annet resultat 

tegner vi å gjøre endringer i det indre først.  

                      

Du har sikkert merket at det å drive en business og skape suksess ikke 

handler om strategier og markedsføring. Det er nyttige verktøy, men 

j"

www.maybente.no 
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det handler om så mye mer enn strategier, målsetting, planer og 

struktur.  

Det handler om deg, det handler om menneskene bak, deres mønster 

overbevisninger, tanker og følelser. Henry Ford sa ”Enten du tror du 

kan, eller du tror du ikke kan vil du få rett” 

                  

Det mindsettet vi har, den måten vi tenker om oss selv og verden har 

stor betydning for hvordan vi driver vår business. Hvis vi for 

eksempel har et pengemindsett med overbevisninger som at ”rike folk 

er råtne”, vil det være en overbevisning som holder oss borte fra å 

tjene penger fordi vi ikke vil være råtne. Hvis vi har en overbevisning 

om at ”det er hardt å tjene penger” vil de ideene vi får innebære hardt 

arbeid osv.  

De overbevisningene og mønstrene vi har i forbindelse med det å tjene 

penger, det å drive en business vil være som røttene på et tre. Hvis vi 

har røttene til et epletre, nytter det ikke å begynne å ønske seg at det 

skal vokse ut pærer på treet. Det er først når vi endrer i røttene at vi 

kan få noen andre resultater. Slik er det også for vår business. Det er 
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først når vi gjør de indre forandringene i tankemønster og 

overbevisninger at vi kan få et annet resultat. 

                                

Så er spørsmålet har du de resultatene du ønsker i ditt liv? Hvordan er 

det med din business? Hvilke resultater er det du ønsker å se i din 

business? Hvordan er det med din helse? Hvilke resultater er det du 

ønsker å ha i din helse? Hvordan er det med dine relasjoner, hvilke 

resultater er det du ønsker i dine relasjoner? Hvordan er det med ditt 

familieliv, hvilke resultater er det du ønsker deg her?  

Hvis du vil finne mer ut av det kan du klikke over på 

www.gratislifeguide.no. Her finner du et 7 dagers gratis online kurs 

med en superfin e-bok som blant annet inneholder et redskap som 

kalles livshjulet. Det gir deg en fin oversikt over hvordan det står til i 

livet ditt.  

I dette online kurset får du en undervisningsvideo med redskaper og 

verktøy hver dag i 7 dager. Du får god hjelp til å begynne en indre 

ryddeprosess og luke bort de tankene og overbevisningene som 

stopper deg fra å leve det livet du ønsker deg og drømmer om.  
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Det nytter ikke med de beste strategier i verden hvis du ikke føler deg 

verdifull og god nok. For da vil du sabotere deg selv et sted på veien. 

Det kan hende du klarer å kave deg til suksess, det kan hende du 

lykkes på noen områder, men hvis du ikke samtidig gjør den indre 

jobben vil det være med følelsen av at det er hardt, det er slitsomt, det 

er stress.  

Eller så kan det være at det går ut over et annet område av livet, som 

helsen, parforholdet, relasjonene eller familielivet.  

For meg var det slik i begynnelsen. Da tenkte jeg at hvis jeg bare lærer 

meg de beste strategier og følger business og 

markedsføringsprogrammene til punkt og prikke, så går det bra. Etter 

hvert opplevde jeg å få suksess, men det var hele tiden med den 

følelsen av at det var hardt, det kostet og det gikk mye tid.  

Jeg elsker virkelig min business, jeg elsker det jeg gjør, men jeg elsker 

også min familie. Det er faktisk min familie som er viktigst for meg. 
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Så  det jeg kunne merke var at min suksess i min business gikk ut over 

min familie.  

Siden jeg mener vi kan få det hele og at det å drive business ikke 

trenger å være hardt tok det meg ut på en indre og ytre reise. Jeg 

begynte en indre reise i mine egne overbevisninger og mønster. Det 

var først når jeg endret mitt mindsett og tok tak i mine indre 

begrensninger at jeg for alvor fikk suksess med min business.  

Nå lærer jeg andre mennesker det samme på Master Mind forløpet. 

Det å følge mennesker gjennom 6 måneder og ha fullt fokus på dem 

og deres business og dele mine beste business redskaper og 

markedsføringsstrategier, samtidig som vi rydder i de indre 

begrensningene har gitt store resultater for deltakerne.  

Jeg er så glad for  denne muligheten til å dele mine redskaper og 

erfaringer med andre selvstendige slik at de kan slippe å gå alle 

omveiene jeg selv har gått. Nå kan jeg hjelpe dem til suksess på en 

brøkdel av tiden. Hvis du merker at du har lyst å bli støttet og hjulpet i 

din prosess de neste 6 månedene kan du søke om å bli med i Master 

Mind 2015 her.  
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AVSLUTNING 

Da ønsker jeg at denne guiden har vært til nytte for 

deg, at du kjenner at du har blitt boostet og fått nytte 

av de 3 stegene. Uansett hvor du er i din business, 

om du tenker på å starte opp, om du nettopp har 

startet opp eller om du godt i gang med din business, så ønsker jeg deg 

masse lykke til med å skape det livet og den businessen du ønsker og 

drømmer om. Denne eboken er skapt for å hjelpe deg et steg på veien. 

Så da gjenstår det bare for meg å spør hva du har fått ut av lesingen av 

boken og ved å gjøre oppgavene? 
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Hva er det viktigste du har fått igjen av å lese denne e-boken. (Jeg blir 

glad hvis du sender det til meg eller deler det du har fått ut av det på 

facebook) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Du står fritt til å dele linken til www.suksessmetoden.no med dine 

venner slik at de også kan sikre seg sitt bidrag av e-boken.  

                             

Uansett hva som er din vei så ønsker jeg deg masse lykke til med din 

business. Verden trenger deg og ditt unike bidrag.  

Varm hilsen May Bente            

www.maybente.no  www.gratislifeguide.no  www.suksessmetoden.no 


