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Inledning
Syftet med dessa övningar är att skapa inre och yttre förhållningssätt genom vilken man 
kan främja individens kvaliteter och en grupps samspel. Det är viktigt att valet av att jobba 
med kvaliteter och värden kommer inifrån individens egen motivation, inte som ett "bör" 
utan som något han/hon har valt avsiktligt och fritt som ett ytterligare steg i sin utveckling.

Övningen i texten är hämtad ut psykosyntesen. Inom den metoden finns en hel serie 
kraftfulla övningar, och om man gör dem regelbundet skapar man en medveten kontakt 
med den inre utvecklingsprocessen som naturligt leder till personlig och själslig mognad. 

Den här övningen har jag använt i olika situationer i grupputveckling i organisationer, 
coachingprogram och terapiprocesser.

“There is no certainty 
- there is only adventure”

Roberto Assagioli 
(grundare av Psykosyntesen)

Lycka till!
Kristina Lindgren

Välkommen att ta del av mer övningar och aktiviteter om du känner mersmak att utforska dina 
och era gemensamma värderingar, kvaliteter och talanger i livet eller om du tex. har en 
ledarposition.

Kontakt mig via beyondfulness@gmail.com eller via beyondfulness.com

__________________________
© 2016 by Kristina Lindgren
All rights reserved 
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Harmoniska tillstånd 
väcker inspirerade 

handlingar.
Syftet med all positiv psykologi är att katalysera en förändring genom att  
skifta fokus från att vara upptagen endast med att reparera de värsta 
problemen och svåraste sakerna i livet med att även bygga upp det 
positiva kvaliteterna och mer stabila inre tillstånd i sinnet.

Psykosyntesen är en positivt inriktad transpersonell psykologisk metod, 
som syftar till att återknyta till det som är helt och friskt i människans liv och 
psyke. Roberto Assagioli är grundaren till psykontesmetoden och den 
fokuserar i första hand på att utveckla individens vilja och själsliv i 
vardagen.

 
För individen börjar en personlig syntes uppstå när det sker en upplösning 
av inre konflikter som kombineras av att man i personligheten mognar mot 
helhet och harmoni. Individen upplever sig smälta ihop med sina ’högre’ 
egenskaper, kvaliteter och förmågor, så att en omvandling sker inombords 
och i yttre relationer. En ny känsla av identitet följer - nya djup av energi, 
kärlek och kreativitet kommer till uttryck i vardagslivet. I mänskliga 
relationer, kan syntesen mellan två personer i vänskap, partnerskap eller 
äktenskap generera nya möjligheter långt bortom kapaciteten hos de två 
individerna var för sig. En form av syntes kan också observeras i grupper. 
Ibland ett kan lag fungerar så bra att de blir något mer än en samling 
individer. Laget verkar fungera som en enhet, med dess många aspekter 
som är perfekt relaterade till helheten i gruppen. Många grupper tar på sig 
en kollektivt integrerad identitet. En given organisation eller en nation har 
kvaliteter och egenskaper som påverkar alla enskilda medlemmar.

Om detta kan göras mer medvetet genom att arbeta med de kvalitativa 
aspekterna, kan man inom en grupp väcka liv i de värdringar som ligger 
latenta och bidrar till gruppens mognad.
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En övning som väcker sanna 
värderingar och inspirerande 

handlingar.
Det här är en övning som kommer ut psykosyntesen och har syfte att påminna oss om hur 
vi arbetar med och delar stabila tillstånd i vårt eget sinne och med varandra. Du kan göra 
övningen själv eller med dina medarbetare, kollegor, vänner  eller familjen kanske.

Plocka fram papper och pennor. Hårda små olikfärgade kort eller färgpennor är trevligt att 
använda.

Det passar utmärkt att meditera en kort stund på andetaget för att samla och lugna ner 
sinnet innan man sätter igång.

1.	 Välj transpersonella värdeladdade ord från tabellen som följer på nästa sida:

a.	 1-2 ord som du redan upplever mycket av

b.	 2-3 ord som du vill aktivera mer av i dig själv eller se öka i din 
organisation/grupp. 

2.	 Välj och skriv ner tre - fem ord. Ett ord per ark/kort.
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3.	 Titta på och läs ordet, och låta tankar och bilder dyka upp som inom dig 
representerar ordet. Skriv ner, rita bilder eller symboler som representerar dessa 
intryck. Censurera inte för mycket, låt det bara komma det som kommer.

4.	 Låt känslor dyka upp när det gäller inspirerande och positiva intryck av 
värdeordet. Skriv ner även dessa känslor på kortet kring ordet.

5.	 Fråga dig själv: om du själv, eller din grupp/organisation uttrycker och skulle ha 
utvecklat detta värde fullt ut redan, hur skulle det synas och märkas? Skriv ner 
detta och annat som du associerar med detta.

6.	 Dela med dig av det du upptäcker om de här orden och värdena med någon nära 
dig eller någon i din organisation. Sätt er och samtala, lyssna på varandra en 
stund.

7.	 Placera sen korten på en plats där du kan se dem, påminnas och reflektera över 
dessa önskvärda kvaliteter. Låt dem ta plats i och påverka din vardag.

4 Kristina Lindgren - beyondfulness.com

 

UPPSKATTANDE**
BEUNDRAN**
BEAUTY**
HOPP**
BRODERSKAP**
LUGN*
MEDKÄNSLA**
FÖRSTÅELSE**
SAMARBETE**
MOD**
KREATIVITET**
NEUTRALITET**
ENERGI**
ENTUSIASM*

EVIGHET**
TRO**
FÖRLÅTELSE**
FRIHET**
VÄNSKAP**
GENEROSITET**
GODHET**
GOODWILL**
GRATITUDE**
HARMONI**
DELAKTIGHET**
OÄNDLIGHET**
GLÄDJE*
BEFRIELSE*

LJUS**
KÄRLEK**
ORDER**
TÅLAMOD**
FRED**
POSITIVISM**
FLÖDE*
VÄLSTÅND**
TYST**
REALISM**
FÖRNYAT**
FÖRTROENDE**
SANNING**
FRIDFULLHET*

*

SERVICE**
TYSTNAD**
ENKELHET**
SYNTES**
FÖRSTÅELSE**
UNIVERSALITET**
VITALITET**
VÄLBEFINNANDE**
HELHET**
VILJA**
VISDOM**
FÖRUNDRAN*
KRAFT*

*

INSPIRERANDE*VÄRDEORD*



En förlängning av denna övning är att 
arbeta med en symbol för värdeordet.

1.	 Stanna upp, centrera dig själv och ställ in dig på att ta emot intuitiva 
associationer inombords.

2.	 Tänk först på värdeordet, och föreställ dig att du öppnar upp ditt inre som en 
blomknopp, tillåt en symbol för ordet att dyka inom dig upp som representerar 
detta värdeord.

3.	 Rita den här symbolen på ett kort, och berätta gärna för någon annan, dela 
associationer kring varandras symboler.

4.	 Återigen placera symbolen på en plats där du kan se den för att påminna dig om 
att låta det ta plats inom dig och komma till uttryck i din vardag.

Du kan föra en dagbok som återspeglar hur de här kvaliteterna och värdena mer och mer 
blir uppenbara för dig i ditt liv. Du kanske också kommer att vilka motstånd inom dig som 
du upptäcker med att väcka kraften i den här kvaliteten. Ibland när du startar med ett 
suggestivt ord eller symbol, blir du påmind om hur lite av det värdet som är närvarande, 
eller hur svårt det har varit att hålla kontakt med det. Du kan ha ord GLÄDJE synligt och 
vill öppna för det mer, men känner dig först mest frustrerad pga av att det blir så synligt att 
du inte känner dig lycklig just nu. Du kan ha valt ordet, välstånd, och därmed bli påmind 
om bristen på ekonomisk framgång eller framsteg i sig själv eller organisationen.

Låt dessa upptäckter inspirera dig att se vilka situationer som väcker värdeordet, kanske 
det är vissa relationer eller aktiviteter som ger mer glädje eller välstånd. Här är det den 
berömda attraktionslagen som gör sin verkan. Det vi fokuserar på får vi mer av.

Hjälp varandra att påminna dig om vad du tycker är viktigt, vilka handlingar som bygger 
upp detta och hur du öppnar dig för mer av det.
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