
 
12 unike tillatelser

slik at du lettere kan si NEI når du ønsker det!
 
 

Når du har gått på en smell, så har du gitt mer enn du hadde å gi. Kanskje
var det forhold på jobb eller hjemme som gjorde at du måtte yte ekstra.
Kanskje hadde du høye standarder for hva som var godt nok, eller redd for
å ikke være god nok. Kanskje var du konfliktsky, og letteste utvei ble å gjøre
andre fornøyd. Kanskje glemte du «bare» å ta vare på deg selv i all din iver. 

 
Jeg heter Heidi, og gikk selv på en smell da jeg glemte å ta vare på meg
selv. Å si NEI var en av de tingene som var vanskelig for meg. Egentlig litt
rart at det lille ordet er så vanskelig å si som voksen. Det var jo et av de
første ordene vi lærte oss å si…

Uansett hva årsaken er til at du gikk på din smell, så er det lurt å passe
bedre på de fine kreftene dine! Det er ikke slik at du skal bytte ut JA med
NEI. Din jobb er å finne akkurat den balanse mellom JA og NEI som passer
for deg. Den vil være bare din og den vil variere med hvordan du har det. 

Jeg har laget 12 unike tillatelser som vil gjøre det lettere for deg å si NEI når
du ønsker det. De kan du hente frem når du vet at du ønsker å si NEI.
Nettopp for å finne den tillatelsen som vil styrke deg. Du kan også hente
de frem i etterkant, for å hjelpe deg selv når den dårlige samvittigheten
kommer. 

Når du først har gitt deg selv lov til å si NEI når du ønsker det, så vil du
erfare at det går lettere enn du hadde trodd!

Øvelse gjør nemlig Mester!
 
 
 



 
Jeg har rett og lov til å si NEI! 
Akkurat som alle andre har rett og lov, har du også det!

Min selvfølelse vil bli bedre 
Å kunne si NEI når du ønsker det, er helt avgjørende for at du skal kunne
ha det skikkelig godt med deg selv.

Jeg vil leve livet mitt slik jeg ønsker 
Når du kan gi det svaret som du ønsker å gi lever du et kraftfullt liv. Det er
kraftfullt fordi det er samsvar mellom livet du ønsker å leve og livet du
lever.

Jeg skaper harmoni med meg selv når jeg kan si NEI
Om du sier JA når du mener NEI så er du i harmoni med de du samspiller
med, men ikke deg selv. Hva er viktigst for deg? 

Jeg er et godt menneske også når jeg sier NEI
Du blir ikke til et dårlig, egoistisk eller vanskelig medmenneske når du sier
NEI. Du er like god uansett som du sier JA eller NEI! 

Jeg er trygg på meg selv når jeg kan si NEI
Å kunne si NEI når du ønsker det er en fin temperaturmåler på hvor trygg
du er. Det skal nemlig både mot og trygghet til for å kunne si NEI!

Jeg skaper nærhet når jeg kan si NEI
Det er så lett å tro at JA skaper nærhet og NEI distanse. Når du er trygg
på å si BÅDE ja og nei, så skaper du nærhet til andre. Fordi andre da vet
hva du egentlig mener:)

Jeg har lov å gjøre meg selv fornøyd! 
Når du har et NEI inni deg og likevel sier JA, så gjør du alle andre enn deg
selv fornøyd. Det er ikke din plikt å gjøre andre fornøyd på din
bekostning.

Jeg passer på meg selv når jeg kan si NEI
Din viktigste oppgave vil alltid være å passe godt på deg selv og de fine
kreftene dine! 

 
 
 



Jeg gjør det lettere for andre når jeg kan si NEI
Har du noen gang lurt på om andre egentlig mente NEI når de sa JA? Det er
best for andre å vite hva du faktisk mener. Da vet de at du er «all in» når du
først sier JA!

Jeg vil være i gode relasjoner som tåler at jeg sier NEI
De du kan si både JA og NEI til vil ha den ekte versjonen av deg!

Jeg viser mine grenser når jeg sier NEI
Husk at du gjør det for at også du skal kunne ha det godt! 

Det gleder meg alltid når mine kunder kommer tilbake og sier at de ikke
lenger gruer seg til å få spørsmål. Nettopp fordi de endelig har gitt seg selv
lov til å si NEI når de ønsker det!

Om du finner disse 12 unike tillatelsene nyttige så vil du sikkert også like
videoserien min. Den finner du ved å klikke her.

Jeg har også laget et program som heter «Lev Ditt Kraftfulle Liv i Nydelig
Harmoni» for deg som ønsker hjelp til å få det skikkelig godt igjen etter at du
gikk på en smell. 

Om du lurer på om dette programmet er noe for deg så finner du mer info
om det på nettsiden min heidihaland.no. Her kan du også booke deg en
gratis introsamtale med meg slik at vi sammen kan finne ut av om dette er
midt i blinken for deg!

Jeg heier på deg!

Hilsen fra Heidi

 

https://www.heidihaland.no/videoserie
https://www.heidihaland.no/introsamtale

