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I denna veckas arbetsbok kommer du att klargöra vad som är din
intention, d v s ditt högre syfte och kall; vilket är det transformerande

inflytande som du är menad att ha på världen.
 

Din intention och högre kall har TRE primära aspekter som kan besvaras
på många sätt. Genom att separera dessa tre aspekter så blir det betydligt
enklare att urskilja vad du redan vet och vad du ännu inte vet om ditt kall

och vad du behöver göra för att få den klarhet du söker.
 

De tre aspekterna av ditt kall är: 
 

1. 
VEM är du menad att serva ?

(Kan vara både människor och institutioner.) 
 

2. 
VAD är det transformerande inflytande

 som du är menad att ha på dem?
 

3. 
HUR är det menat att du ska leverera denna transformation? 

 
 

INTENTION = DITT HÖGRE KALL
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först, identifiera de tre
aspekterna av ditt kall.

 
TRANSFORMATION ÄR DU HÄR FÖR ATT MANIFESTERA?

 
Detta är grunden till ditt kall - transformationen och inflytandet du

är menad att ha på dem du ska serva, och genom dem, det
inflytande som du har på världen. 

 
Även om den speciella transformation som du är kallad att ha
kommer att vara unik för dig så kommer här några exempel på

större sociala områden som du kan vara kallad att påverka.
 

Exempel
Klimatförändringar, Fattidom, Hemlöshet, Politik, Våld mot kvinnor,
Sexuellt förtryck, Depression och självmord, Rasism, Kvinnors rätt,

Ekonomi, Missbruk, Relationer m.m.

Vilken

Vad ser/hör/känner du?  Lyssna inåt och avsluta
meningen nedan.

Jag är här för att transformera...

Benjamas exempel: Jag är här för att transformera kvinnors pondus i världen.
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ÄR DIN TRIBE SOM DU ÄR HÄR PÅ JORDEN FÖR ATT SERVA?
Är den en grupp av människor?

Exempel
Jurister, Frisörer, Entreprenörer, Arvtagare, Underhållare, Lärare,
Läkare, Lantbrukare, Ministrar, Familjer... eller en mer detaljerad

grupp som Ensamstående yrkesarbetande mödrar, Kvinliga latinska
ledare, HBTQ healers, HR rekryterare, VDar för

välgörenhetsorganisationer, etc.

Är det institutioner eller religioner?
Regeringen, Utbildningsväsendet, Juridiken, Hälsa och sjukvård,

Media, Militären, Affärsvärlden, Religioner, etc.?
Nivå - Lokal, Nationell eller Global.

Vilken

vad ser/hör/känner du? Lyssna inåt och avsluta
meningen nedan.

Min tribe är...

Jag passar perfekt för att serva denna tribe för att...

Benjamas exempel: 
Min tribe är kvinnliga entreprenörer. 

Jag passar perfekt för att serva denna tribe för att jag själv är en kvinnlig entreprenör. Jag är utvald för
mitt höga självförtroende, designöga och naturliga pondus som jag alltid haft, ska inte hållas för mig

själv utan ges vidare till min tribe så att de, liksom jag jag får den pondus de förtjänar i samhället.
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SKA DU NÅ UT TILL VÄRLDEN FÖR ATT LEVERERA 
DENNA TRANSFORMATION?

Detta är den aspekten av ditt kall där dina förmågor, talanger, träning och
erfarenhet kommer samman för att serva ditt högre kall.

Det är här som din kreativitet och dina personliga drivkrafter behöver engageras
- där du väljer hur du vill svara upp till ditt kall. 

Även om den påverkan på världen som du är menad att ha är singuljär så kan
sättet de sker på vara många. 

Hur

vad ser/hör/känner du? Lyssna inåt och avsluta
meningen nedan.

Jag kan förändra världen genom att göra det jag älskar, vilket är...

Oavsätt hur trött jag än är så kan jag alltid ... 
(Skriv ner 3 - 5 ord eller meningar.)

Exempel
Undervisa, Sjunga, Designa, Skriva, Bygga en organisation, Uppfinna en produkt, Träffa

vänner, Resa, Skapaa en gemenskap, Underhålla, Måla, Leda etc.

Benjamas exempel: 
Oavsett hur trött jag än är kan jag alltid 1) sticka ut och stå upp för min åsikt, 2) räkna ut hur saker hänger ihop, 3)
designa affärsidéer så de blir snyggare och dyrare, 4) se det essentiella och framhäva det och 5) lära mig något

nytt och lära ut.
Jag kan förändra världen genom att sticka ut för min åsikt, räkna ut hur saker hänger ihop, designa affärsidéer så

de blir snyggare och dyrare, se det essentiella och framhäva det och lära mig något nytt och lära ut. 
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Nummer två, ställ större frågor som
rör din transformerande Intention.

Vilken är den större transformerade intentionen som jag är
menad att ha på världen?

När jag uppnår min intention och högre kall kommer världen att...

Är det någon specifik grupp som jag är menad att serva
med denna förändring?

Min intention och inre kall kommer att bidra till...

TIPs! ställ dessa frågor. Lyssna inåt och avsluta meningarna nedan. 

Benjamas exempel: När jag uppnår mitt kall att ge kvinnor mer pondus i samhället kommer världen att
blomstra för att människor kommer känna sig mer kraftfulla, mer toleranta och ännu mer generösa att dela

med sig av sin kunskap, gåva, unikhet och framgångar.

Benjamas exempel: Min inre kall att ge kvinnor mer pondus i samhället kommer att bidra till mer skönhet,
visdom, kreativitet och kraftfullhet till de delar i världen som är rigida, hierarkiska, konkurrerande och

nedvärderande.

som en större tribe; hur är vi menade att 
transformera världen?

När min tribe är transformerad så kommer vi tillsamans att förändra...

Benjamas exempel: När min tribe har pondus i samhället kommer vi att ha visare regeringar, bättre lagar och mer
nytänkande företag som drivs av intuition och sunda värderingar snarare än prestige, vinst och tradition. Vi vågar

ifrågasätta traditionerna och skapa nya med snabbheten av den mänskliga intuitionen.
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varför ska just jag göra detta arbete?

I är perfekt för att lyckas med denna transformation för att jag...

Vilka speciella förmågor och kunskaper har jag som gör
att jag är perfekt för denna uppgift?

Jag är perfekt skapad för denna uppgift därför att...

vad ser/hör/känner du? Lyssna inåt och avsluta
meningen nedan.

nummer tre, identifiera ditt nästa rätta
steg att kliva in i, utveckla och växa in

i.Vilket/vilka första steg ska jag fokusera på nu?

Mitt nästa steg just nu är att...

på vilka sätt behöver jag växa och utvecklas för att
svara på detta kall?

För att fullfölja och möjliggöra den förändring som jag är här för att skapa så behöver
jag utveckla...
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BHAG = Big Hairy
Audacious Goal
Konceptet BHAG är myntat av bl.a forksaren och

företagskulturexperten Jim Collins, som finns mer att läsa om i
hans bok "Built To Last" där han och hans partner insåg att alla

legendariska företag hade en BHAG.

Om 30 år ska mitt företag ___________ ha/ finnas/ vara:

En lyckad BHAG är ett marknadsmål som ditt företag
ska uppnå 30 år från nu.

Benjamas exempel: 
Om 30 år ska Ladylegend Media ha berört EN MILJARD MÄNNISKOR med kraftfulla, visa och

kärleksfulla kvinnliga förebilder och företagsägare.
 

Fler exempel:
Om 30 år ska det finnas en PC i varje hem. Bill Gates.

Om 30 år ska 10% av alla australienare rört en RedBallon (ballongföretag). Naomi Simson.
 

Exempel från kursdeltagre från Ladylegend workshop:
Om 30 år ska det finnas ett Ayurvedisk Center i varje stad. Johanna Mårdh.

Om 30 år ska varje Kenyan kunna få hjälp med sin psykiska ohälsa inom 3 h. Linda Njeru.
Om 30 år ska 10% av nordens befolkning ha personligt utvecklats av Future Book (personlig

utvecklingplattform). Michelle Dandenell & Lili Öst.
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OPSP = One Page
Strategic Plan

Skriv ner din BHAG. Om 30 år ska vi...

Om 20 år ska vi...

Om 10 år ska vi...

Om 5 år ska vi...

Kvartal 1

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
I år eller nästkommande år ska vi ha...

LEAD GENERATION MÅL

MISSION ("BRAND PROMISE"). Vad kan vi lova våra kunder?

Skriv ner ditt högre kall (som är ditt företags grundvärderingar) nedan.

1. Awareness            2. Connection            3. Test            4. Offer           5. Stay in touch
Till hur många ska vi synas varje månad? Vad ger vi för värde? Hur ska de testa?  Vad ska vi erbjuda? Hur ska vi följa upp?

Vad ska påbörjas
eller vara avklarat?

Vad ska påbörjas
eller vara avklarat?

Vad ska påbörjas
eller vara avklarat?

Vad ska påbörjas
eller vara avklarat?
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OPSP EXEMPEL
Skriv ner din BHAG. Om 30 år ska vi...

Om 20 år ska vi...

Om 10 år ska vi...

Om 5 år ska vi...

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
I år eller nästkommande år ska vi ha...

LEAD GENERATION MÅL

MISSION ("BRAND PROMISE"). Vad kan vi lova våra kunder?

Skriv ner ditt högre kall (som är ditt företags grundvärderingar) nedan.

1. Awareness            2. Connection            3. Test            4. Offer           5. Stay in touch
Till hur många ska vi synas varje månad? Vad ger vi för värde? Hur ska de testa?  Vad ska vi erbjuda? Hur ska vi följa upp?

Vad ska påbörjas
eller vara avklarat?

Vad ska påbörjas
eller vara avklarat?

Vad ska påbörjas
eller vara avklarat?

Vad ska påbörjas
eller vara avklarat?

Ha berört 1 miljard människor med kvinnliga förebilder och företagsledare.

Ha berört 100 miljoner människor med kvinnliga förebilder och
företagsledare.

Ha berört 10 miljoner människor med kvinnliga förebilder och företagsledare.

Ha berört 3 miljoner människor med kvinnliga förebilder och företagsledare.

Gått från 4 till 8 nya
businesskursdeltagre i

månaden.

Startat igång och
fyllt Ladylegend

Nätverket med 50
nya medlemmar.

Ha 500 abonnenter
till vårt lågpris

utbildningsprogram,
Impact Mastery.

Lansera
Legendary Women's

Award 2019.

Lära våra kunder att synas kontinuerligt i sociala medier och nå ut till minst 10.000 människor
i veckan, månaden eller kvartalet beroende på deras egen budget.

Ge kvinnor mer pondus i samhället.
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