
Business 

Din angelägenhet till livet 



Vad är då 
business till livets 

angelägenhet

• Varje människa har en

angelägenhet att bidra med 

till livets hologram

• Det är inte givet att världen

vill ha denna angelägenhet

• Den kommer ur din 

livsstruktur

• Vi lever många liv i detta liv 

för att komma till dess

mening och angelägenhet



Tre vägar till vår angelägenhet

• Genom att driva business och på den vägen hitta fram till sin livsstruktur och 

angelägenhet, 

• Genom att söka sin livsstruktur och ur det växer angelägenheten till business. 

• Slutligen finns några som väljer både dessa vägar, parallellt. 

Vad du än gör så kan du komma till den punkt när din livstruktur och det du ska bidra 

med till livet förenas. 



Space in between

• Circle of  trust – tillit växer i tillit till livet, till oss själva, till vår familj samt till de grupper och det samhälle vi 
verkar inom.

• Co-creating organism – individer, familjer, grupper, samhällen och paradigm är som en föränderlig amöba 
med ett eget syfte.

• Traumahology – varje individ, familj, grupp och samhälle har trauma som vi finner i dess rötter.

• Libability – en individ, en familj, en grupp och ett samhälle har sju system att ta sig igenom och cirklar sluts 
genom åtta faser.

• Collectively – en individ, en familj, en grupp och ett samhälle är en del i ett större system. Det kollektiva 
omedvetnas arketyper och berättelser öppnar dessa system.

• Bodyframe – en individ, en familj, en grupp och ett samhälle har en struktur och en ordning som kommer 
att visa sig efter hand.

• Between - när jobbet börjar öppnas en cirkel och när den stängs kan arbetet lösas upp och en ny cirkel kan 
öppnas. När det gäller grupper och relationer har vi då också möjlighet att lämna när cirkeln är sluten. 
Mellanrummet avgör när och om så ska ske. 



Nya grepp 

• Vi har valt att vara verksamma i mellanrummet mellan två 
paradigm

• Vår livsstruktur från vår angelägenhet skyndar på den process 
som pågår i att transformera mellanrummet. 

• ”Det är dags att bygga nya flottar på ett helt annat sätt än vi 
gjort, de stora fartygen kommer att kapsejsa”

• Det är handlingar som räknas, och nu måste vi omlära!!!

• När vi lär oss att simma på nytt kommer vi också att ha glädje av 
allt som varit innan och vad alla som har gått före gjort. Vi skulle 
aldrig kunnat göra det vi gör idag utan dem. 

Det är så lätt att prata och stå på stranden och titta på att dem som håller på 
att lära sig att simma. DAGS ATT TA RISKEN NU.



TID ÄR NU

• Din business tillhör livet och kommer till dig om du är beredd att investera 

dig själv och din business direkt till kärnan.

• Det kräver mycket mod och ett öppet hjärta till mellanrummet. Det är i 

mellanrummet all växt sker. 


