Rundt mot
venstre – Vet ikke

Ja

Nei

Rundt mot
høyre-Kanskje

Nei
Pendel

Dette pendelkartet er til for bruk ved ja og nei spørsmål. Husk alltid å stille pendelen så
konkret og kort spørsmål som mulig. Følgende spørsmålsform bør ikke brukes: Får jeg
jobben og vil jeg trives der? Det blir to spørsmål i ett, og det gjør det umulig for pendelen å
besvare riktig. For det kan jo hende at du får jobbe du søkte på, men det er ikke sikkert du
vil trives der. Husk å benytt deg av din venstre hånd ved ja/nei pendling. I starten når du
benytter din pendel kan det forekomme at den ”tuller” litt med deg, men vær bestemt og
presis når du ”prater” med den. Still gjerne et kontroll spørsmål til pendelen før du starter
å bruke den, og i noen tilfeller kan den bytte svar metode fra gang til gang, men ettersom du
blir kjent med den vil dette gi seg. Roterer den mot høyre etter du har stilt et spørsmål så
er det et svar for ”kanskje”, og grunn til det svaret kan være at du ikke er ”klar” for å vite
svaret enda. (Selv og ”kanskje” kan fortelle deg mer enn ”vet ikke”) Og det samme med
rotering mot venstre, det kan også være for at du ikke er klar for svaret enda. Lykke til.

Les mer om pendel på www.albanet.se
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