
 

 
  

MANIFESTERA 

SKAPA DET NYA 
LIVET! 
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Din Start!	
	

 

”Att välja ett liv med ditt framtida jag,  
istället för att upprepa din historia varje dag!” 

 
Du har valt ett program, en inre ledarskapsresa skapad av Kristina 
Lindgren, ledarutvecklare och mindfulnessmentor. Det är ett 
transformerande program som kan ge Dig en expanderad vardag, 
högre livsupplevelse och helt nya resultat.  
 
Processen innehåller: 

• Verktyg och kunskap som kan förnya din livssituation. 
• Ett systematiskt program som använder forskningsbaserad 

metoder. 
• Guidade meditationer som stödjer dig att välja, designa och 

agera för en ny verklighet.  
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INTRODUKTION 
 

MANIFESTERINGSPROGRAMMET 
är designat för alla som önskar en varaktig förnyelse, som vill välja nya 
resultat och har tagit beslutet att förändra sin verklighet för det högsta 
goda.  
 

Upplägget är utformat för att uppmuntra individer att lyfta din 
nuvarande livssituation, stödja klivet in i sina inre och yttre möjligheter. 
Programmet utgå från din nuvarande livssituation, uppmuntrar dig att 
aktivera dina styrkor och skapa det liv du vill välja för dig själv, och den 
värld du vill bidra till.  Det är ett utvecklingsprogram som passar att 
genomföras över 3-5 månader. 

Paketet innehåller: 

• 8 coachingsessioner(1 tim) irl eller online/telefon med din coach. 
• Workbook (pdf att skriva ut). 
• Inspelningar av meditationer, och instruktioner. 
• Övningar och kursmaterial finns även tillgängligt på en webbsida. 

 

I programmet ingår flera sorts övningar, och många olika meditationer. 
Meditation är kungsvägen till förändring, så sa Carl Gustav Jung. 
Meditation är inget mystiskt, det är medvetandets vetenskap. Du lär dig 
använda ditt medvetande som en skapande kraft. Den dynamiska 
processen som sätts igång skapar nya resultat utifrån ditt eget lärande, 
och om de dagliga övningarna och självstudierna följs enligt 
instruktionerna.  

Processen är uppbyggd på kunskap från den senaste forskningen kring 
manifestering, medvetandet, positiv psykologi och hjärnans plasticitet, 
samt hur meditation och mental träning omformar det neurologiska 
systemet, allt detta gör det möjligt för oss att göra stora förändringar. 
släppa begränsningar och prägling, skifta beteende, stärka och höja 
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energin, avprogrammera minnen och välja helt nya sätt att se på och 
agera i livet.  

• Identifiera din nuvarande verklighet, inspiration och nya idéer. 
• Modell för ett ”expansive mindset”, vibrationshöjning. 
• Ny formel för dina kliv, din förändring. 
• Dina aktiva ingredienser för att manifestera en ny verklighet. 
• Inflytande över sinnet och resultaten. 
•  Övningar och meditationer att genomföra mellan varje session. 

 

ANTECKNINGAR FRÅN FÖRSTA COACHINGSAMTALET: 
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STARTA IGÅNG!
Livet handlar om förändring och vår förmåga att medskapa. 
För att att vi ska överleva och trivas i våra personliga och 
professionella liv, behöver vi ständigt acceptera förändring 
och kunna anpassa oss konstruktivt i tillvaron. 

1. Har du någon stor dröm eller ett nytt steg du önskar ta? Beskriv idéen här för 
dig själv här.

3. Vad är det jag vill förändra i mitt liv just nu?

4. Identifiera en tidigare förändring du ville göra i ditt liv som du lyckades 
med:

5. Identifiera en tidigare förändring du ville göra i ditt liv som du INTE 
lyckades med:

6. Beskriv vad som blev SKILLNADERNA mellan de här olika situationerna?

2. Vilken intention har jag med att genomföra programmet?


