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Powersonen 
Powersonen er ditt ansvarsområde i forhold til deg selv og i 

forhold til andre.  

Hva er powersonen? 

Din powersone er ditt ansvar og ingen andre sitt. Du har ansvar for: 

Det du tenker – hva du tror på, dine verdier, din forståelse, dine 

lurehistorier 

Det du føler  

Hvordan du snakker – språk, ordbruk, symboler, kroppsspråk 

Adferd – hvordan du responderer, hvordan du forholder deg til andre, 

hvordan du oppfører deg 

 

Ansvar 

Hvordan du velger å svare på et stimuli fra den ytre verden. Din respons 

er ditt ansvar. Uansett hva du gjør, så har du tatt et ubevisst eller et 

bevisst valg.  

 

Bry seg om vs bry seg med 

Vi skal ha respekt for andre sin powersone og rett til å eie sitt indre kart. 

Det betyr også at vi ikke bør bry oss med andre sine valg og beslutninger 

uten at vi blir spurt. 

 

Meningsbassenget 

Er en nøytral sone mellom deg og andre. Husk at andre ikke tenker på 

denne måten! 

Du kan bruke det til å vurdere hvordan du ønsker å forholde deg til andre 

sine meninger og negative tilbakemeldinger. 

Du kan også bruke det når du snakker med andre. Hvis du er usikker på 

om du bryr deg med kan du stille spørsmål: 

 Jeg lurer på om jeg kan komme med ei tilbakemelding? 

 Er du åpne for en kommentar? 

 Ønsker du innspill i denne saken? 

 Er du interessert i å høre meninga mi? 

 Har du lyst på et tips? 

 Kan jeg få komme med et godt råd? 
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Ved å stille denne typen spørsmål viser du respekt for den andre og lar 

den andre bestemme om hun/han er åpen for innspill. Du vil også trolig 

oppleve at du lettere når fram med det du har på hjertet. Hvis den andre 

avslår, så respekter det. 

 

 

 

 

Slik gjør du: 

Hvis du grubler på ting som har skjedd, bruk modellen til å gruble gjennom saken på en ny måte. 

Si høyt til deg selv: Jeg har ansvar for mine tanker, følelser, språk og adferd. Jeg legger meg ikke bort i 

andre sin powersone.  

Legg merke til hva som skjer når du sier dette.  

Er det noen deler av deg som kjenner på motstand? I tilfelle hva bestå motstanden i? Hva er den positive 

hensikten med motstanden? 

Hva trenger du å justere på for å ta eierskap til din powersone: dine tanker, dine følelser, ditt språk og 

din adferd 

 

 


