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DEL 1 – MÅL 2012 

 

1. Jeg skal investere minimum kr 150.000 i aksjefond 
i 2012.  
 

2. Jeg skal ha en samlet brutto arbeidsinntekt på 
minimum kr 650.000 i 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline is the bridge between 
goals and accomplishment. - 

Jim Rohn 



DEL 2 – MOTIVASJON OG FOKUS 

 
1.  Jeg skal lese følgende 12 bøker i 2012 (én bok per måned): 

I. Secrets of the millionaire mind – T. Harv Eker  

II. 7 strategies for wealth and happiness – Jim Rohn  

III. The seven habits of highly effective people – Stephen R. Covey  

IV. The rules of work – Richard Templar  

V. Winning – Jack og Suzy Welch  

VI. Your money or your life – Vicki Robin og Joe Dominguez  

VII. Think and grow rich – Napoleon Hill  

VIII. The automatic millionaire – David Bach  

IX. The power of focus – Jack Canfield, M. V. Hansen og Les Hewitt  

X. The pledge - Michael Masterson  

XI. Rich dad, poor dad – Robert Kiyosaki og Sharon Lechter  

XII. The anatomy of success – Nicolas Darvas  

2. Jeg skal høre på motiverende lydbøker minst en halv time i 

gjennomsnitt hver dag.  

3. Jeg skal si målene høyt til meg selv minst tre ganger per dag, for 

eksempel når jeg står foran speilet om morgenen, når jeg dusjer eller når 

jeg kjører bil alene.  

4. Jeg skal lese igjennom masterplanen min minst én gang per uke.  

5. Jeg skal skrive minst ett blogginnlegg på Pengeblogg hver måned om 

framgangen min.  

 
 
 
 

If you don't see yourself as a 
winner, then you cannot perform 

as a winner. – Zig Ziglar 



DEL 3 – TILTAK MÅL 1 

 

1. Jeg skal fortsette med å ikke abonnere på eller kjøpe noen aviser eller 

tidsskrifter i løssalg. Eneste unntak er Dine Penger, som jeg har abonnert 

på i mange år.  

2. Jeg skal kjøpe klær for maksimalt kr 1.200 (kr 100 per måned). Jeg skal 

heller ønske meg klær til bursdag og jul.  

3. Jeg skal kjøpe dvd-er, bøker og lydbøker for maksimalt kr 1.200 (kr 100 

per måned).  

4. Jeg skal i størst mulig grad kun kjøre bil når det er absolutt nødvendig.  

5. Jeg skal bruke biblioteket i stor utstrekning, både til å låne bøker og 

filmer.  

6. Jeg skal ta med matpakke på jobb hver eneste dag.  

7. Jeg skal ikke bruke noen penger på tekniske duppeditter.  

8. Jeg skal ta en gjennomgang av alle mine forsikringer i 2012.  

9. Jeg skal handle mat kun to ganger per uke og alltid utarbeide og holde 

meg til en handleliste.  

10.  Jeg skal i liten grad pusse opp eller leie inn håndverkere til huset i 2012.  

11.  Jeg skal feriere rimelig i 2012.  

12.  Jeg skal i liten grad spise ute i 2012.  

 

 

 

 

 

Success is doing ordinary 
things extraordinarily well. - 

Jim Rohn 



DEL 4 – TILTAK MÅL 4 
 

1. Jeg skal stå på og gjøre en ekstra god innsats i min nåværende jobb, slik at 

jeg øker mine sjanser for et godt lønnsoppgjør neste år.  

2. Jeg skal benytte de mulighetene jeg får til å arbeide overtid.  

3. Hvis jeg litt ut på året ser at jeg ikke er i rute når det gjelder målene mine, 

skal jeg vurdere å ta en eller flere ekstrajobber for å spe på inntekten. 

Dette kan være all slags type arbeid – jeg har ikke lov til å være kresen. 

4. Jeg kan også vurdere å bytte jobb.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

If you want to conquer fear, don't 

sit home and think about it. Go out 

and get busy. – Dale Carnegie 



DEL 5 – MÅNEDLIG RAPPORTERING 

For å legge litt ekstra press på meg selv i 2012, skal jeg hver måned skrive et 

blogginnlegg om status. Disse månedlige innleggene skal inneholde følgende: 

1. Hvor mye jeg har spart i aksjefond siste måned og hvor mye jeg har spart 

totalt sett så langt i 2012. 

2. Hvor mye jeg har tjent siste måned og hvor mye jeg har tjent totalt sett så 

langt i 2012. 

3. Kort kommentar om egen innsats. 

4. Karakter på egen innsats. Karakterskalaen er som følger:  

1. Svært godt fornøyd med egen innsats  

2: Middels godt fornøyd med egen innsats  

3: Lite fornøyd med egen innsats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

You can't wait for inspiration. You 

have to go after it with a club. – 

Jack London 



DEL 6 – HVA VIL DETTE KREVE AV MEG 

Jeg har satt meg ambisiøse mål for 2012, og disse målene vil kreve endel av 
meg. Her er ti krav til meg selv: 

1. Jeg skal stå på og gjøre en bra innsats på jobb hver eneste dag. 
2. Jeg skal være positiv til nye arbeidsoppgaver. Dette vil sjefen sette pris på 

og det kan også øke sannsynligheten for at det blir noen timer ekstra overtid. 
3. Jeg skal være åpen for nye inntektskilder og om nødvendig ikke være kresen 

når det gjelder hva slags arbeid jeg kan ta på meg. For å sette det på spissen 
– ser jeg mot slutten av året at jeg mangler noe få tusen for å nå målene 
mine, kan jeg godt vaske toaletter noen timer. 

4. Jeg skal være villig til å ofre noe søvn og fritid dersom det kreves for å nå 
målene. 

5. Jeg skal hver eneste dag tenke over hva jeg bruker penger på og prioritere 
mine mål framfor å oppnå kortvarig glede gjennom å kjøpe meg noe nytt. 

6. Jeg skal ikke skylde på andre hvis framgangen ikke bli så god som den bør 
være. Jeg skal heller ikke skylde på uflaks eller tilfeldige hendelser som 
måtte skje. 

7. Jeg skal spise sunt og mosjonere, slik at jeg klarer å opprettholde et 
tilstrekkelig høyt energinivå for å klare å nå målene mine. 

8. Jeg skal hver dag lese noe inspirerende og motiverende, slik at jeg sørger for 
å holde motivasjonen oppe. 

9. Jeg skal unngå å bruke mye tid sammen med veldig materialistiske 
mennesker, som kan ha en uheldig innflytelse på meg. 

10.  Jeg skal aldri, aldri, aldri, aldri, aldri gi opp. Året er ikke omme før midnatt 
den 31.12.2012. 

 
 
 
 

 

 

 

Don't dwell on what went wrong. Instead, 
focus on what to do next. Spend your 
energies on moving forward toward 
finding the answer. – Denis Waitley 



Don’t quit (ukjent forfatter) 

When things go wrong, as they sometimes will,  
When the road you're trudging seems all uphill,  
When the funds are low and the debts are high,  
And you want to smile, but you have to sigh,  
When care is pressing you down a bit,  
Rest, if you must, but don't you quit.  

Life is queer with its twists and turns,  
As every one of us sometimes learns,  
And many a failure turns about,  
When he might have won had he stuck it out;  
Don't give up though the pace seems slow  
You may succeed with another blow.  

Often the goal is nearer than,  
It seems to a faint and faltering man,  
Often the struggler has given up,  
When he might have captured the victor's cup,  
And he learned too late when the night slipped down,  
How close he was to the golden crown.  

Success is failure turned inside out  
The silver tint of the clouds of doubt,  
And you never can tell how close you are,  
It may be near when it seems so far,  
So stick to the fight when you're hardest hit  
It's when things seem worst that you must not quit. 
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