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http://beyondfulness.com
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Syftet med den här lilla skriften är att du ska få inspiration att skapa en oas för hjär-
tat, att släppa stress och fylla på med kraft och flöde igen. Jag delar med mig av kor-
ta texter och förslag på övningar samt hur du kan gå vidare med ett hjälpsamt förhåll-
ningssätt i din meditationspraktik och integrera hjärtats väg i din vardag.  

Många kulturer och traditioner har stärkande övningar för att väcka medvetandet, 
medkänsla , stärka och läka hjärtats kvaliteter. Det finns många kloka övningar för 
att integrera och stabilisera sinnet för att vi ska kunna leva mer i inre frihet, fred och 
harmoni med oss själva och varandra. Här har jag valt några mycket enkla men kraft-
fulla övningar om du gör dem regelbundet, samt några stänk av allt jag själv har lärt 
mig och upplevt under många år av utforskande. Jag har många att tacka för inspira-
tion och kunskap, särskilt Peter Fenner, Adyashanti, Jon Kabat-Zinn, Sally Kempton, 
Matt Kahn, Wilfrid Stinnisen, Swami Saraswati Vagishananda. Samt alla deltagare i 
kurser och på retreater som modigt går sin egen väg till ett högre medvetande.

Det som står på dessa sidor är bara ett litet smakprov på detta outtömliga tema kan 
du starta din egen resa. Tanken är att du ska inspireras att fortsätta lyssna inom-
bords, hitta din väg till inre kärlek och vägen vidare.

Kristina Lindgren
December 2015

"Compassion and love, sympathetic joy and equanimity
are not mere luxuries.
As the source both of inner and external peace,
they are fundamental to the continued survival of our
species."

-His Holiness the XIV Dalai Lama



Hjärtats inre kraft
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“Only from the heart can you 
touch the sky.” 

- Rumi



Hjärtats många dimensioner

Vi har ett fysiskt hjärta som har flera funktioner. Dels som en muskel och blodpump 
som håller igång livsflödet i kroppen. Energimässigt är hjärtat en nervcellsdator som 
genom den rytmiska rörelsen skapar harmoni i hela nervsystemet och styr även hjär-
nans balans.

Denna rytm och energi alstrar en subtil kraft, och detta kraftfält förbinder oss med 
allt, och när denna rytm kommer i resonans med omgivningen så upplever vi harmoni 
och samklang. Vi upplever oss i livets centrum, och i universell samstämmighet. Vi 
mår helt enkelt toppen inombords, känner oss i flödet med livet och reflekterar inte 
mer över det än så. Att leva känns lätt och ansträngningslöst.

Alla negativa känslotillstånd skapar disharmoni och i hjärnan sker då en mängd motåt-
gärder och det gör att vi kommer i ökad obalans i kropp och psyke. Om vi lyssnar när-
varande med hjärtat så känner vi av detta som en dissonans, en obalans, och negati-
va känslor. Hjärtrytmen i kombination med medveten uppmärksamhet kan häva detta 
obalanserade sinnestillstånd direkt innan det skapas mer konsekvenser av det. 

Det mänskliga hjärtat är därför en port som knyter oss tillbaka till välbefinnande just 
nu i den här stunden, och kopplar in oss i enhet med oss själva och tillvaron.

Det kan vara trauman eller svåra situationer som gjort att vi tappat kontakten med 
känslolivet. Eller så har vi ärvt mönster av omgivningen som gör att vi orienterar oss 
på lägre frekvensnivå än vi är faktiskt är kapabla till. 

Hjärtat är också ett subtilt energicentra, som ibland kallas själens boning. Det är ing-
en sanning utan ett sätt att orientera oss när vi ska beskriva hur det upplevs. Jag an-
vände ordet själ för det medvetande i oss som är odödligt och transparent men fortfa-
rande har en individuell prägling. Den del av oss som minns allt vi varit med om, och 
som speglar vår helhet och utgör kontakten med allt bortom sinnets kapacitet. Om vi 
hade ett rymdskepp var, så skulle vår själ vara denna energifarkost, som en energi-
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bubbla vi kan resa i tid och rum med, och ha kontakt bortom våra egna gränser i med-
vetandet.

Hjärtat på energiplan kan man även kalla själens fönster. Det finns många kulturer 
som värnat den porten och använt dess helande kapacitet för psykets, kroppens och 
våra relationers välbefinnande. Vi kan utveckla kontakten med hjärtats centrum till att 
hålla hela vårt varande i kärleksfull närvaro bortom tankens reaktiva aktiviteter. 

Tankeverksamheten är ett energimässigt gensvar på emotioner. Tankar är tolkningar 
som presenterar sig i sinnet. Starka negativa emotioner behöver inte ge negativa tan-
kar, det är särskilt om vi tappar kontakten med livsflödet som detta sker. Då låter vi de 
negativa tolkningarna på de rena responserna bli vår sanning istället och det som kan 
återskapa balansen skärs av. Då blir vi rädda, känner oss vilsna och oroade mm. Vi 
behöver läka ihop här igen. Det är som hål i väven skapats, och där läcker vår livsener-
gi ut. Vi kan lära oss vila i mer stabila känslotillstånd i psyket, som ger oss en mer har-
monisk kropp och känsloliv, och påverkar vår vardag mer konstruktivt.

Hjärtat är så mycket mer än det jag kan beskriva här. Bara du vet vad det här betyder 
för dig. Men i den förundran kan vi mötas.
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Vidgat medvetande
2

“Ditt syfte här på jorden är in-
te detsamma som ett visst yr-
ke, ett mål eller en uppgift du 
ska utföra, det är att vara dig 
själv. Hel, lysande och fullkom-
lig. Det är så du blir en kanal 
för kärlekens kraft, det är så 
du bidrar till oss andra. Det är 
så du helar världen.”

– Kajsa Ingemarsson



Återknyta till vår inre natur

Att vara hel och hållen. Det innebär att släppa taget om det som skiljer oss från oss 
själva. Den största utmaningen. Separation är vad vi fruktar, och det är här vi är mest 
förvirrade. Vi fruktar den smärtan, men blandar ihop den med att inte vilja släppa det 
som skiljer oss från vår inre förening. Lättnaden när vi genomskådar det här är obe-
skrivbar och behöver upplevas. Vägen hem till hjärtat är en individuell resa, men vi 
delar den med alla andra samtidigt.

Meditation hjälper oss att förhålla oss öppna i sinnet, minska blinda reaktioner på in-
nehållet i nuet och smälta de knutar som skapats i hjärtat och psyket. 

Vi är mer än det vi upplever, och tänker. Du kan märka att du är inte det du tänker, 
varken de goda eller negativa tankarna. Att istället våga se och ta emot sinnesintryck-
en utan kommentarer och tyckande är bland det modigaste vi kan göra, men också 
vägen till inre frid och frihet. Det är egentligen inte en väg, mer ett förhållningssätt på 
livsvägen. Livet är det vi upplever, och det finns oändliga valmöjligheter i varje ögon-
blick. Det är vår förmåga att uppfatta detta och vilken mening vi ger det som sätter 
gränserna. Livsintrycken kan upplevas överväldigande och det är därför vi tycker oss 
behöva kontrollerar och tolka det vi upplever med tanken. Vi skapar oss en inre värld 
som inte känns lika okontrollerbar och hotande mot vår sinnesbalans. Här uppstår en 
subtil diskrepans i relation till verkligheten.

Medvetandet, det ”jag” som iakttar allt som är här i nuet är inget personligt präglat 
jag som kan försvinna, eller förändras, det är vad vi är. Medvetandet tar färg av de 
sinnesintryck vi har, men kan inte förändras av det vi upplever. Vårt känsloliv styr hur 
vi reagerar och tänker om situationen. Tankarna är en reaktion på upplevelsen, och ju 
friare vi är i relation till alla reaktioner som sker inombords desto mer nyskapande 
kan tanken också få vara. 

Lidandet uppstår då vi skär av kontakten med medvetenheten som förser oss med 
överblick och sanning kring den upplevda händelsen. Smärta kan vara neutral, som 
tex. när vi skär oss i fingret. Lidande uppstår om vi överlagrar denna smärta med tolk-
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ningar och bedömanden. Tex. tänker ”vad klantig jag är som skar mig” denna negati-
va bedömning är en tanke formad för att förklara och skapa mer trygghet och kon-
troll, men skapar istället e subtil vibration som lägger sig som en dimma i medvetan-
det. Det finns inget ”jag” här som är klantigt, det finns en handling och en konse-
kvens. När vi identifierar vårt ”jag” med resultatet av detta skapas en bild av oss själ-
va som är ”påhittad” och vi skär av oss från källan och det rena medvetandet mer 
och mer. Denna programmering utsätter vi oss alla för. Vi kan lossa denna trans om vi 
vill och återförenas med det kärleksfulla medvetandet. Det här är ngt som sker om 
och om igen, eftersom överlagringen kan ha skett på så många sätt och i olika situa-
tioner. Vi skyddar oss från smärta och rädsla på olika sätt. 

Livet bjuder hela tiden på tillfällen att ses detta och släppa ”missförstånden” om de 
här identifikationerna och berättelserna om det vi är med om, som bara skapar en 
upprepning om vi inte genomlyser det som sker med medvetenhet och vänlig öppen-
het.

Medkänsla och kärlek

Förhållningssättet är allt, för att de försvarssystem vi har ska kunna genomlysas. En 
vänlig närvaro kan smälta den hårdaste knut och öppna låsta relationer. Det är just 
den där vänligheten och välviljan i medvetandet som är själva nyckeln till friheten och 
återföreningen med vår naturliga essens och varande. Det är relationen till oss själva 
som behöver läka. Då kan vi se klart på livet och relationer med andra.

Du kan börja utforska att stanna upp i mötet med någon annan, och håll denna vänli-
ga närvaro och öppna uppmärksamhet vid ditt hjärta samtidigt som du är med någon 
annan. Inget du upplever är rätt eller fel. Ta emot det du upplever i stunden. Prova i oli-
ka möten, med någon du känner väl, med främmande människor, med djur osv. Kan 
du stanna öppen och i acceptans för det du upplever inom dig? Det är där vi börjar 
att släppa dömandet och ofriheten.
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Hjärtats väg

Resultatet av öppenhet, närvaro, medkänsla, intresse och engagemang som sträcker 
sig bortom vår fysiska kropp och vårt sinne skapar en ultimat intimitet med varandet, 
med andra, i en levande expanderande virvel av kontinuerlig förändring. Här i det uni-
versella hjärtat föds vi i varje andetag. Andra kanske kallar det för något annat, sjä-
len, det högre jaget, Gud, atman osv osv... Men för att inte göra det till ngt ord som 
binder upp vad vi upplever så brukar jag kalla det att vara i lyssnandet, tystnaden, 
stillheten, mottagligheten. Om vi tillåter oss stanna här, kan vi känna oss eviga, levan-
de och förbehållslösa, öppna utan att tänka på oss själva, utan bara vara i mötet 
med varje ögonblick utan förväntan eller farhåga. I detta möte kan vi uppleva porten 
till något bortom vad vi kan beskriva, men likväl uppleva som mer verkligt än något 
sinnesintryck. 

Det finns en enda regel för om du följer hjärtats väg, Det är att du inte kan veta. Att 
du inte kan förvänta dig något särskilt, inte försöka räkna ut något eller avvisa något 
som finns i upplevelsen. Då lyser livet på dig och nuet blomstrar i all sin prakt. Då du 
inte längre lever efter annat än att allt du ser är skapat av det som varit, och att inte 
döma utifrån det du vill ha eller se som inte är här nu är dansen i stunden. Här är por-
ten, och en svår paradox som lämnar dörren i hjärtat öppen och fyllt av skapelsens 
möjligheter. 
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Det medvetna 
hjärtat

3
“All know that the drop 
merges into the ocean, 
but few know that the oce-
an merges into the drop.” 

- Kabir



En inre port till frihet

I den fysiska kroppen bakom bröstbenen finns ett energicentra, en inre port vi kan ta 
kontakt med. Här i det inre hjärtat, finns en öppning till mer subtila känsloupplevelser 
och den djupare aspekten av oss som människor. Vissa kallar det en dörr till vårt 
själsliv, den inre verkligheten.

Detta hjärtcentrum kallas Hridya (sanskrit) och är ett namn som pekar mot den hög-
sta verkligheten, en oändlig frihet och kraftkälla i kontakt med universum. Ordet pe-
kar även mot centrum allting, mot livets mitt och sanning.

I denna kontakt märker vi andetaget som finns inom andetaget, människans andliga 
hjärta. Här förenar vi oss med det större livet inombords, med livets källa. Vissa kallar 
det ”mittpunkten mellan himmel och jord”, Tao, Gud etc. Det viktiga är att vi upplever 
det som är vår inre sanning och kraft oavsett vad vi eller anda sätter för ord på detta. 

I denna punkt upplever vi själslig kärlek, som transcenderar bortom den romantiska 
kärleken, bortom tid och rum. I denna kontakt märker vi mer av förfinade känslor 
som medkänsla, tacksamhet, förlåtelse och glädje. Mediterar vi med uppmärksam-
het i det inre hjärtat låter vi de här kvaliteterna få blomstra fram spontant.

Låter vi hjärtat mjukna så öppnar vi oss inte bara för en intimitet med vår verklighet 
utan kommer också i kontakt med andra, med allt i hela universum.

Lyssna på meditationen ”Det inre hjärtat” via den här länken.
Den här övning kan du med fördel lyssna på många gånger. Det finns inte en given el-
ler erftersträvansvärd upplevlse utan låt stunden utveckla sig själv varje gång istället.
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Övningar
4

“Half an hour's medita-
tion each day is essenti-
al, except when you 
are busy. Then a full 
hour is needed.”
- Saint Francis de Sales



ÖVNING 1 - Inre ro
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Denna enkla övning, som inte tar lång 
stund, har visat sig bidra till att skapa har-
moni i hjärtrytmen, vilket hjälper till att åter-
ställa balansen och lugn i nervsystemet, 
hjärnans signaler och din mentala och käns-
lomässiga natur och samtidigt aktivera kraf-
ten i ditt hjärta.

1. Om du är stressad, börja med att erkän-
na dina känslor så fort du märker att du 
är ur synk eller reagerar med känslor som frustration, otålighet, ångest, överväldi-
gande, ilska, dömande, metal blockering osv. 

2. Ta en stund och stanna upp i situationen, och lägg din uppmärksamhet på and-
ningen: Du kan andas lite långsammare än vanligt. Föreställ dig att du andas ge-
nom hjärtat eller mitten av bröstet under hjärtat  med en fokuserade andning. 
Tänk att du med varje andetag tar fram en känsla av inre lätthet och genomsyrsr 
din mentala och känslomässig natur med balans och omsorg från ditt hjärta. 

3. Det är vetenskapligt bevisat att om du medvetet sänder kärlek och känslan av 
omsorg till ditt inre och kroppen, så aktiveras välgörande hormoner och det ökar 
kraften i immunförsvaret. Genom att öva såhär kommer du att öka din medveten-
het och de stressiga känslorna lugnar ner sig och övergår i ett tillstånd av lätthet. 
Sinnet och känslorna påverkar på vibrationsnivå. Bromsar vi den stressiga vibra-
tionen hjälper vi till med att återupprätta samarbetet och balans mellan hjärta, sin-
ne och känslor. (Som en gammal elektrisk fläkt som skramlar tills du vrider ner till 
en lägre hastighet, vilket ofta gör att den tystnar och återtar en balanserade 
rytm.)

4. När de stressande känslorna har lugnat sig, låt dig bli medveten om det, och för-
ankra och upprätthåll denna lätthet när du återgår till dina engagemang, projekt, 
utmaningar eller dagliga interaktioner. Denna enkla övning, som inte tar lång 
stund, har visat sig bidra till att skapa harmoni i hjärtrytmen, vilket hjälper till att 
återställa balansen och lugn i nervsystemet, hjärnans signaler och din mentala 
och känslomässiga natur och samtidigt aktivera kraften i ditt hjärta.
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Det här är ett sätt att komma ihåg att stanna med dig själv då och då under dagen. 
Att ta till sådana här enkla och informella övningar ger oss mer kontinuitet i det som 
stärker energiväven av medkänsla och därmed fånga upp dig själv så att det du syss-
lar med, eller är med om inte ”suger” för mycket kraft av din hälsa och välbefinnan-
de. Det kan vara situationer då du sätts under plötslig press. Du är redan sen till ett 
viktigt möte, och så blir det plötsligt stopp i trafiken. Kanske har du ett barn som vän-
tar på dig och det skapar oro och skuldkänslor. Vi kan utsättas för fysiska smärtor, 
sjukdom eller en skada på kroppen osv. Det här kan ge den närvaro med hjärta som 
underlättar för dig att behålla den energi som krävs för att hantera dagen trots allt. 
Det kan också vara en skön övning att börja dagen med. Man kan märka att det lig-
ger som en stämning som sen håller i sig och ger energi hela dagen. 

När du märker att du är pressad och stressad, gör då enligt följande: 
• Lägg handen ovanpå hjärtat, eller krama om dig själv. 
• Andas några långa djupa andetag 
• Tala vänligt till dig själv, högt eller i tyst i tanken: 
• Det här är nu ett ögonblick av lidande/smärta 
• Att ibland ha smärta och lidande är en del av livet 
• Må jag kunna ta emot mig själv pecis som jag är 

För steg 3 kan du vara mycket kreativ, säg de ord 
som bäst tilltalar hjärtat, som t.ex. : 
Må jag (vi) få: 
• vara trygg 
• förlåta mig själv 
• vara lycklig och fri från smärta
• tryggt kunna genomlida detta 
• hitta inre ro i hjärtat 
• känna styrka och kraft 
• kunna ta hand om mig själv 
• kunna lära mig leva i hälsa och mer avslappnat 
• kunna tolerera livsomständigheterna jag är i 
• vara klok och förändra det jag kan 
• växa i samförstånd och respekt

ÖVNING 2 - Självmedkänsla



Redo för nästa 
5

“Put your heart, mind, 
and soul into even 
your smallest acts. 
This is the secret of 
success.”

- Swami Sivananada
–



Är du redo att ta nästa steg för att vakna, läka 
och blomstra i ditt medvetna hjärta?

Var står du i livet just nu? Är du redo att lyssna till 
och göra vägval efter ditt hjärta? Du är också en 
oändligt resursrik människa, Hur förvaltar du dina in-
re kvaliteter? Vad brukar du göra när det blir motigt, 
eller du hamnar i samma typ av konfliktsituation om 
och om igen? Vi kan verkligen lösa hjärtats knutar 
och den lättnad som uppstår är efterlängtad. Jag sä-
ger inte att det är lätt, att någpn nånsin blir helt fär-
dig, men lättare det kan det bli.
Att följa hjärtats väg är en unik resa för var och 
en. 
Lever vi i hjärtats rymd så ökar medkänslan, flöde, 
lätthet och frihetskänslan. I skapandet upplever vi 
ökad timing och synkronicitet. Har du drömmar, finns 
en längtan efter känslan av samhörighet, det autentis-
ka kärleksfulla mötet med en annan och livet? 
I kontakt med det inre hjärtat upplever vi fullhet, en 
konfliktfrihet och inre övertygelse. Skapandet är dri-
vet av inspiration och inte brist. 
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KONTAKT:
Kristina Lindgren
Kurser och aktiviteter 
hittar du här:
beyondfulness.com
mindfulpeople.se
Epost: 
beyondfulness@gmail.com

 

  ERBJUDANDE för Din resa och blomstring med det inre hjärtat.

★ KURSEN ”RADIANT HEART” 8 veckor under våren

Introduktion 22 mars
Start tisdag 5 april - 24 maj. Kampanjpriset: 3200:-

★ PRIVATA SESSIONER:

Steg 1: Boka en gratis provsession med mig via tel. eller Skype.
PAKET : 6 individuella sessioner, 5100:-

Du får hjälp att integrera dina vackraste drömmar, utforska förhållningssättet i din 
vardag, övervinna hinder och hitta din blomstring.
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