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Vi vil vise dig, hvordan vi gjorde

vores årsindkomst til vores

månedlige indkomst blot ved at

arbejde med vores mindset. 

Det er sandt! Vi gik fra at tjene hhv.

10.000 kr./mdr. og 30.000 kr./mdr.

til at tjene over 300.000 kr./mdr.!

Det hele er sket ved følge dette

materiale, og vi vil vise dig nøjagtigt,

hvordan vi gjorde det, og hvordan du

kan gøre det samme.

For at være ærlig så tager det mere

end en uges træning at mestre, men

vi ved med sikkerhed, at de lektioner,

vi deler med dig, og de beslutninger,

du træffer i denne uge, kan og VIL

drastisk ændre dit liv til det bedre.

Vi vil have dig til virkelig at nyde

denne utrolige og transformerende

manifestationsformular. Endnu

vigtigere, vil vi have dig til at skabe

en ændring i dit liv og din

virksomhed.

Selvom vi ikke kan garantere, at du

vil se de samme resultater som vi

har skabt de sidste 5 år, vil du i løbet

af ugen få nogle af de værktøjer og

strategier, som vi har brugt, til at

opnå det samme.

Vi er så begejstret for at kunne

støtte dig gennem denne utrolige

transformation.

Velkommen

Kasper Bering &

Jeppe Søgaard



Du er klar til at tjene flere penge, end du nogensinde troede

var muligt. 

Du ikke er bange for at investere i dig selv, faktisk ved du, at

det vil hjælpe dig med at komme dertil, hvor du ønsker, når du

gør det.

Du har en virksomhed, en idé, et produkt eller et tilbud, som

du mener kan hjælpe mange mennesker. OG du ved, at det at

tjene penge er den bedste måde at hjælpe flere mennesker på.

DU ER PÅ DET RETTE STED

HVIS..



01 Overbevisninger

02

03

04

05

Dit mål

Et positivt mindset

Lad magien ske

Modtag

Hvis du vil skabe mere succes i dit

liv, så er det på tide, at du renser lidt

ud i dit liv. 

Vær så specifik som mulig omkring,

hvad du ønsker. 

Lav nogle positive ankre for dig

selv således du kan forblive i dit

positive mindset med dit mål.

Lad magien sked ved at tage inspireret

handling. Sandheden er, at rigdom

kommer af handling, og penge elsker

fart. 

Mange mennesker er dårlige til at

modtage. Det er mere naturligt for os

at give til andre end at modtage, men

det er ofte det, der kan holde os

tilbage. 
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Hvad ville du gøre, hvis du aldrig

mere skulle bekymre dig om 

penge igen?



OVERBEVISNINGER

Hvis du vil skabe mere succes i dit liv, så er det på tide, 

at du renser lidt ud i dine overbevisninger omkring dig selv og

dine mål. 



Penge er ikke alt, 

men det er næsten på niveau med ilt!

 
- Rita Davenport



OPGAVER
 

Hvis du vil skabe mere succes i dit liv, så er det på tide at du renser

lidt ud i dit liv. Det er umuligt at skabe et succesfuldt liv, hvis du

går rundt med din emotionelle bagage, der saboterer dig konstant.

Hvad er din underliggende overbevisning om penge & succes?

Hvordan har det det med at bruge penge på dig selv 

og din egen udvikling?

I hvilket område af dit liv eller virksomhed saboterer du din succes?



NOTER
Brug denne side til at notere eventuelle spørgsmål, tanker eller idéer, du

har, mens du arbejder med trin 1.



DIT MÅL

Vær så specifik som mulig omkring, 

hvad du ønsker.



Tanker bliver til ting. Hvis du kan se

det i dit sind, så vil du ende op med at

stå med det i din hånd!

 
- Bob Proctor



OPGAVER
 

Du får altid det, du spørger om… uden undtagelser.

Hvis dine mål er for svage, eller du måske spiller småt,

så skal du ikke være irriteret over, hvad du får leveret, fordi DU

spurgte selv efter det!.

Hvad er dit mål?

Hvad er det værd for dig at opnå målet?

Hvorfor ønsker du at opnå det?



NOTER
Brug denne side til at notere eventuelle spørgsmål, tanker eller idéer, du

har, mens du arbejder med trin 2.



ET POSITIVT

MINDSET

Lav nogle positive ankre for dig selv således du kan forblive

i dit positive mindset med dit mål.



Du får i livet, hvad du har modet til 

at spørge om!

 
- Oprah Winfrey



OPGAVER
 

Du bliver nødt til at have dette rette mindset for at nå målet. Du kan

ikke bare tænke på dit mål i nogle minutter eller nogle dage. 

Det skal være din livsstil. 

Hvilken slags mennesker har du mest i dit netværk - postive eller negative?

Hvilke positive bekræftelser kan du fortælle dig selv for at komme

tættere på dine mål og drømme?

Hvad har du i din dagligdag, som støtter dig i at opnå 

dine mål og drømme?



NOTER
Brug denne side til at notere eventuelle spørgsmål, tanker eller idéer, du

har, mens du arbejder med trin 3.



LAD MAGIEN SKE

Lad magien ske ved at tage inspireret handling. Sandheden

er, at rigdom kommer af handling, og penge elsker fart.



Du er det eneste problem, du nogensinde

vil have, og du er den eneste løsning.

Forandring er uundgåelig, personlig

udvikling er altid en personlig

beslutning !

 
- Bob Proctor



OPGAVER
 

Du vil aldrig lære noget, før du tager handling på det du lærer. Din drøm skal 

 være større end frygten. Succesfulde mennesker flytter sig fremad 

på trods af frygten.

Hvis ikke du tager beslutningen, hvordan ser din fremtid så ud?

Hvilken inspireret beslutning kan du tage denne uge?

Identificer et tidspunkt i dit liv, hvor du ønskede at træffe en beslutning,

men frygten holdt dig tilbage?



NOTER
Brug denne side til at notere eventuelle spørgsmål, tanker eller idéer, du

har, mens du arbejder med trin 4.



MODTAG

Mange mennesker er dårlige til at modtage. Det er mere

naturligt for os at give til andre end at modtage, men det

er ofte det, der kan holde os tilbage.



Tiltro og frygt kræver begge, at du tror

på noget, du ikke kan se. Valget er dit!

 
- Bob Proctor



OPGAVER
 

Hvis du ikke har det godt med at modtage penge og forkæle dine

ønsker, vil du aldrig føle dig godt tilpas med dine kunder og

kunder, der betaler dig.

Hvordan vil du i fremtiden stoppe med at benægte dine ønsker?

Hvordan kan du belønne dig selv?

Behandler du dig selv som en stjerne?



NOTER
Brug denne side til at notere eventuelle spørgsmål, tanker eller idéer, du

har, mens du arbejder med trin 5.



René Kundby Nygaard

 

Rasmus Larsen

Cecilia Klausen

Lennart Nielsen

Dorte Daugaard

"Pengene kommer let til mig. 

Dette materiale har fuldstændig 

ændret mit liv."

"Jeg har igennem dette materiale

haft den støreste omsætning 

nogensinde."

"Mit mål var at bo i udlandet og

øge min indkomst. I dag arbejder

jeg i Schweiz, og har øget min

indkomst med 40%."

"Jeg har omsat for en million

kroner i konsulentydelser, hvilket

har betydet, at min kone nu er

ansat i vores virksomhed. " 

"Jeg har igennem forløbet haft min

støreste omsætning på over 80.000

kr. Målet var blot 35.000 kr. Så jeg

er glad og først lige begyndt."
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MONEY ACADEMY

Det er din tur - og du er klar til næste step!


