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INTENTIONENS 

MANIFESTERINGSKRAFT 
 

Du har makten att skapa en verklighet som lyfter ditt liv på alla nivåer. 
Genom dina medvetna intentioner kan du hitta ditt drömjobb och leva 
ett liv som vid en annan tidpunkt kan ha känts utom räckhåll. 
Möjligheterna för oss är oändliga. Men det är inte bara intentioner som 
brygger denna till synes magiska kraft. En intention är den växande 
blomman som du ger liv av alla underliggande tankar, ord och 
handlingar i den rika jorden under ytan i ditt medvetande.  Intentionen 
får sin verkliga kraft genom att du fokuserar din uppmärksamhet på vad 
du kan göra i nuet för att föra din avsikt till fysisk manifestation.  
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"Uppmärksamhet ger energi och  
intentionen förändrar.  

Vad du än lägger din uppmärksamhet på kommer att 
växa sig starkare i ditt liv.  

Vad du än vänder din uppmärksamhet bort från 
kommer att vissna och försvinna.”  

- Deepak Chopra 

 

En intention beskriver något som du önskar ska manifesteras i 
framtiden. Den kan manifesteras om du skapar utrymme för det att 
hända. Om du kan agera just nu, som om detta är en verklighet du 
upplever, som känns naturlig för dig, så är det just den inställningen 
som manifesterar en intention till verklighet. Men vi är vana att känna 
ett annat ”naturligt” läge. 

Alla har en skaparkraft. Det vi behöver för att manifestera det vi önskar, 
är att aktivera den här kraften och medvetandegöra hur den fungerar. 
Attraktionslagen handlar om att vi drar till oss det som vi vibrerar, dvs 
det som vi ger stor uppmärksamhet. Många vill attrahera ett överflöd. 
Men har vi inte upplevt det innan, så vet inte vad det betyder att 
uppleva överflöd. Vi kan ha många omedvetna blockeringar mot att 
uppleva det vi önskar. Vi manifesterar det som attraheras till den 
utvecklingsnivå och frekvens som vi lever på.  

Första steget är att öka frekvensnivå bakom våra medvetna önskningar.  

Om vi inte förstår det kommer vi att manifestera samma saker om och 
om igen. Är vi konfliktfyllda kring något, så attraherar vi mer av det. Låt 
säga vi du drar till dig partners som du lätt kommer i kamp med, men du 
önskar en mer harmonisk relation. Så om du vill manifestera frid, 
behöver du kunna uppleva frid i en relation. Det är ett stort kliv upp i 
frekvens mellan kamp och frid. Ditt första steg blir att upptäcka hur du 
skapar fred med dig själv, och hur du sen håller den levande i dig när du 
är med andra. När det känns lättare att behålla din inre konfliktfrihet så 
kommer du attrahera mer harmoniska relationer med andra. 
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Vi kan förändras i stunder 
av lidande och i stunder av  

inspiration och glädje 
- Dr. Joe Dispenza 

 

 

DIN PERSONLIGHET 
ÄR UPPBYGGD AV 
HUR DU: 
• TÄNKER 
• AGERAR 
• KÄNNER 

 

DEN PERSONLIGHET  
DU HAR IDAG ÄR 
UPPBYGGD AV DINA 
TIDIGARE MINNEN, 
ERFARENHETER, 
OCH DINA 
NUVARANDE 
TANKAR, 
HANDLINGAR OCH 
KÄNSLOR.  
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Reflektionsövning 
 

>> LYSSNA TILL DEN INSPELADE INSTRUKTIONEN << 
Ge dig själv en stund och reflektera över någon aspekt i ditt vardagsliv, 
det kan relatera till något privat eller i ditt arbete. Vilka tankar, 
handlingar och känslor som du är medveten om, som påverkar dig 
dessa situationer i din personliga verklighet? (Se exempel nedan) 

 

Vilka är de vanligaste tankarna du har kring denna situation/relation i 
ditt liv: 

 

 

 

Hur är det typiskt att du agerar när det kommer till denna aspekt? 

 

 

 

 

Vilka känslor brukar du uppleva i samband med denna aspekt? 

 

 

 

 

Beskriv den personliga verklighet du medskapat i situationen? 

 

 

 



Workbook – Manifestera   Kristina Lindgren Ó 2021 1.6 

HUR KAN VI FÖRÄNDRA 
VÅR UPPLEVDA 
VERKLIGHET? 

 

 

 

 

 

 

EN TIDSLINJE  

OCH SAMMA RESULTAT 
SOM DU UPPREPAR 

QUANTUM TID:  

ETT OÄNDLIGT ANTAL 
RESULTAT, VAL OCH 

TIDSLINJER 

 



Workbook – Manifestera   Kristina Lindgren Ó 2021 1.7 

DIN PERSONLIGHET  
SKAPAR  

DIN PERSONLIGA 
VERKLIGHET 
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Reflektionsövning 
Reflektera över MIN INTENTION & VAD vill jag förändra i min 
personliga verklighet!  Vilken ny information har du lärt dig? 

Skriv ner dina tankar och reflektioner i tabellen och under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NU FRAMÖVER
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EFFEKTIVA ÖVNINGAR SOM INTE KRÄVER SÅ MYCKET TID,  

OCH SOM DU KAN GÖRA  

VART SOM HELST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANDAS INRE LUGN 

slut ögonen 

sitt med rak rygg 

Andas in långsamt genom näsan 
medan du räknar till 4 

Håll andan medan du räknar till 4 

Andas ut ännu långsammare 
medan du räknar till 8 

Repetera 4–6 gånger eller under 
flera minuter om du vill 

njut av den inre fridfullheten! 

2. ANDAS INTENTION 

slut ögonen - sitt med rak rygg 

Andas in långsamt genom näsan 
medan du räknar till 5 

andas ut ännu långsammare 
medan du räknar till 5 

Sätt en klar INTENTION 

andas in med tanken på din 
intention 

andas ut med tanken på din 
intention 

repetera 4–6 gånger eller under 
flera minuter om du vill 

lev din intention. 

3 ANDAS TACKSAMHET 
slut ögonen - sitt med rak rygg - lägg en hand (eller bägge) på bröstet över 
hjärtat - tänk på något du är tacksam över  
andas in tacksamheten genom näsan ner i bröstet med an du räknar till 5  
andas ut långsamt ut genom näsan medan du räknar till 5 
slappna av och släpp känslan --- repetera 4–6 gånger eller flera minuter 
njut upplevelsen av tacksamhet! 

Andningsövning 


