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Det här är en liten e-bok med syfte att inspirera dig att öva och öka din intuitiva kraft. 
Jag har alltid litat på intuitionen, men förstått bättre hur den kan öka i klarhet och 
skärpa med min meditationserfarenhet. Jag ser intuitiv närvaro som en vidgad 
perception i nuet, och som enklare uppfattas när vi har en integrerad och harmonisk 
upplevelse av tanken, känslan och instinkten i samklang.
Alla har sitt sätt att öppna sitt sk “sjätte sinne”. Här är några portar du kan använda.

6 SÄTT ATT ÖVA INTUITIONEN 
MED MINDFULNESS
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I varje avsnitt ser du reflektioner du kan fundera kring för att öppna din intuition än 
mer.

Du har säkert både provat på och läst en del om mindfulnessutövande redan. Sedan 
jag började ge klasser i mindfulnessmeditation år 2004 har intresset fullständigt 
exploderat. Mindfulness kan beskrivas, enligt Jon Kabat-Zinn, skaparen av MBSR, 
Mindfulness-Based Stress Reduction, att uppmärksamma i varje ögonblick, med en 
speciell avsikt, utan att döma upplevelsen.

Mindfulness är väldigt enkelt, men ändå så svårt att komma ihåg eller stanna med.
I vår moderna värld där vi alla är så beroende av att allt ska ske så snabbt, och av det 
vi "gör", så kan närvaro i stunden, med våra tankar och kroppsförnimmelser och alla 
känslor vara en utmaning. Men det är givetvis värt all ansträngning.  

Att öva uppmärksamhet och inre tystnad är ett bra sätt att utveckla och skärpa din 
intuition. Meditation är, som C.G Jung myntade, kungsvägen till ökad medvetenhet,  
och intuitionen förfinas på köpet och sinnena skärps på alla plan. 

REFLEKTIONSÖVNING:

1. Vad betyder att märka din intuition, för dig?

2. Kommer du ihåg någon situation där intuitionen hjälpte dig extra mycket, eller var 
en avgörande faktor?
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Att sakta ner. Om du alltid är “i farten”, aldrig stannar upp och varvar ner är chansen 
liten att du “hör din intuitiva röst”, än mindre utvecklar den. Mindfulness främjar att 
varva ner, utan att vi tappar vår riktning eller fokus. Vi saktar ner så vi hinner se livet 
undertiden det pågår. Att vara medvetet närvarande betyder inte att vara långsam, 
trögtänkt eller komma efter. Det betyder att inte rusa på, att ha tajming och att 
anpassa tempot efter situationen och formen. 

SÄNKA TEMPOT
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När vi har ett jagat förhållningssätt till livet så känns det som vi ligger efter, måste 
ikapp, och att det är bråttom. 

När vi inte pressar på, så kan vi istället falla in i en effektiv rytm, i ett flow. 
Vi klarar att hålla fokus och överblick, att stanna upp eller gå vidare. 

Med mindfulnessövning så kommer vi helt enkelt upp i nivå hur vi utför saker.
Vi får ett vidare perspektiv och en vänligare attityd till både oss själva och andra. 
Om vi låter hjärtat få vara öppet och sinnet i balans så kan vi ta emot information lite 
bortom vårt “synfält” det som intuitionen vill bifoga till situationen. 

Mindfulness är som att surfa. Att hålla full närvaro och fokus, i balans med brädans 
position och kroppen, då glider vi fram på vågorna. Att pusha gör inte att det går 
fortare. Att vara ouppmärksam är samma sak som obalans, och du faller i vattnet.

REFLEKTIONSÖVNING:

1. I vilka situationer skulle du må bra av att sänka tempot, eller släppa kraven en 
smula?

2. Vad hindrar dig att sakta in och förhålla dig lugnare till dessa situationer?

3. Vad tror du skulle fungera bättre om du hade mer balanserad närvaro, flow och 
tillgång till intuitionen i dessa situationer?
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Ge dig stunder då du inte “gör” något särskilt. Du kan bara "vara". Inte aktivera dig, 
utan sitta med en tekopp, se ut över en äng och bara ‘tomglo’ och inte tänka på något 
särskilt, låta sinnet få vara öppet, odefinierat. 

Vi har en stark “göra-kultur”. Där vi belönas för det vi uträttar, mer än vår 
sinnestämning och kvalitet på närvaron. Vi vill få detta erkännande av andra, att vi 
duger och kan bidra med det vi gör. Men det finns en hake. Om vi kopplar vårt 
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belöningssystem, dvs endorfin-kickarna, till bekräftelse för vad vi gjort, då hittar vi 
inte lika stor tillfredställelse i att ta det lungt eller vara en god medmänniska osv. Vi 
vill alla må bra, men om det är prestationen som är vår “fix” som ger oss den signalen 
så kan vi bokstavligen börja knarka och söka bekräftelsekickar i detta.

Det här gör att vi degraderar reflektion, stanna upp och ge utrymme för att stanna upp 
och ingenting göra en stund. Men att leva i en takt som inte tillåter oss det här gör att 
vi missar nyanserna i livet. Intuitionen är den där visa rösten som vi hör då vi ger oss 
tid att lyssna bortom rösterna som manar oss att skapa tillfällen till mer bekräftelse. 

Om du vill införa mer djupare sinnesbalans behöver du utmanan “göra-kickandet” och 
frigöra den livsglädje som inte är bunden till aktiviteter eller bekräftelse.  
Mindfulnessmeditation erbjuder detta, att lära sig släppa identifikationer med vissa 
“måsten” i sinnet, som vi kan släppa och skapa mer inre frihet och mer valmöjligheter 
till välbefinnande än de inprogrammerade vägarna. 

REFLEKTIONSÖVNING:

1. Hur ser dina “bara vara stunder” ut?

2. Om du har någon meditationspraktik redan, vad hjälper den dig med när det gäller 
förmågan att stanna upp och ge tid att lyssna in dig själv även i vardagen?

3. Om du skulle balansera vara och göra ännu mer i din vardag, vad innebär dig för 
dig, i ditt liv, i ditt jobb?
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Att vara självupptagen har dålig klang, och det är ju inte samma som att vara 
uppmärksam på sig själv. Självmedvetenhet är att ägna sig åt att vara närvarande, och 
lyssna in, sakta ner när det behövs, det leder till självkännedom. Att märka hur du 
reagerar med automatik i vissa situationer, väljer omedvetet att agera på vissa 
upprepande sätt gör oss till slavar under våra känslor och till robotar. Det är omöjligt 
att skapa någon förändring om vi inte kan se hur vi deltar. Men om vi kan se vilka 
typiska tankar, känslor och reaktioner vi har blir det lättare att känna igen 
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situationerna, och att välja att göra något är annorlunda. Att stanna upp, tex genom 
att ta en paus eller sätta sig och meditera skapar en glipa i programmet. Här ger du dig 
själv chansen att ta intryck från andra sidor i ditt psyke och omgivning. 

All innovation startar med att släppa hur du brukar göra, eller brukar tänka för en 
stund, och öppna för nya idéer. 

Kanske märker du om du lämnar ett fönster öppet inom dig, att en plötslig tanke kan 
flyga in som från ingenstans. Eftersom detta inte alls är typiskt märker du nu den om 
du är närvarande, och kan känna igen den som ett intuitivt budskap som du kan ta 
hänsyn till. Att vara nyfiken på det okända, det oväntade hjälper oss mycket om vi vill 
utvecklas.

Dessa typer av händelser händer oftare när du är mer självmedveten, stilla och öppen i 
sinnet. Mindfulness hjälper oss utveckla denna öppenhet, att behålla den även i 
vardagssituationer också. Detta ökar kontakten med din intuition.

REFLEKTIONSÖVNING:

1. Ta ett andetag, lägg uppmärksamheten i kroppen en stund. Vilka tankar, känslor, 
kroppsupplevelser och sinnesstämning har du just nu?

2. Hur ser din prägling ut? Finns det någon vana du önskar förändra?

3. Om du skulle göra något nytt regelbundet, varje dag, som du vet skulle ha gott 
inflytandet på ditt liv, vad skulle det vara?
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Att lägga märke till det oväntade, det perifera och våra instinkter kräver att vi ser förbi 
de kända, repetitiva, invanda upplevelserna som vi definierar oss starkare med. Vi tar 
emot väldigt mycket av våra intuitiva budskap genom ovanliga tankar och ovana 
känslor och upplevelser i våra kroppar. Är vi uppmärksamma på detta så ökar vår 
intuition helt instinktivt, och vår medvetenhet om att vi upplever dessa saker stiger till 
ytan. Just detta ökar när vi börjar meditera och öva mindfulness.  Eftersom träning i 
mindfulness är att uppmärksamma vad vi upplever just nu när det sker. 

LYSSNA UPPMÄRKSAMT
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Vi lär oss att vi inte behöver göra något med det vi märker, men vi kan ge det 
uppmärksamheten. Det finns inget behov av att ändra någonting - att bara märka är 
tillräckligt.

Om vi lever med mycket stress, smärtor eller inre konflikter känns det först inte så 
behagligt att lyssna inåt. Jag har full förståelse för att det väcker motstånd och att man 
in i det sista inte har lust att meditera. Eftersom detta då känns och märks ännu mer,  
hur det bullrar av känslor, negativa tankar och jobbiga upplevelser, som också ligger 
som en tjock matta över de mer subtila signalerna i sinnet. 

Därför ger mindfulnessövningar oss en chans att reducera bullret och de väldigt 
reaktiva tillstånden och så småningom kan vi känna mer inre frihet, och höra och 
märka de mer lågmälda budskapen inifrån. 

REFLEKTIONSÖVNING:

1. Utmana dig själv en stund nu. Sätt dig och var närvarande med andningen. Och se 
om du kan urskilja några tydliga förnimmelser, tankar eller känslor. Sitt bara och 
lägg märke till detta, utan att behöva ändra något alls. Bara lär dig att tydligare 
märka och uppmärksamma vad du upplever inombords just nu.

2. Kan du minnas någon situation då du upplevt något subtilt, något annorlunda än 
du normalt märker? 

3. Hur förhåller du dig till nya saker, oväntade händelser och sånt som du inte kan 
förklara för dig själv på en gång? Reagerar du med nyfikenhet, neutralitet, rädsla, 
avvisande, avvaktan, kritik, kontroll eller nåt annat signifikant?
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Tanken styr oss mer än vi vill erkänna. Att öva sig betrakta och inte identifiera sig med 
tankarna, samt heller inte tro på dem är en träning i sig. Hjärnan tror på det vi tänker, 
utan urskiljning så tror den även på de känslor som väcks av tankarna. Om vi ser en 
skräckfilm så reagerar nervsystemet på intrycken som om vi var med i filmen. Vi har 
stor påverkansgrad på vårt välbefinnande om vi kan se och ta mer kontroll över våra 
tankar. När vi mediterar så skapas en större förmåga att distansera sig från tankarna 
utan att skärma av oss från upplevelsen i sig. Detta skapar en rymd, och en upplevelse 

RENSA I RÖRAN

6

12



av att ha större inre frihet i relation till de tankar som uppstår. Detta kan göra att vi 
rensar ut några av de mest tramsiga tankebanorna och de mer okonstruktiva 
tankarna. Plötsligt blir vi friare och kan märka när de där intuitiva upplevelserna 
uppstår, de där som sticker ut, som inte är upprepning eller undermedvetna mönster.  

Att ha mindre tjatter på gång inombords gör att vi hör den information som 
intuitionen bidrar med, de spontana intuitiva meddelanden som kan komma till dig. 
Du kommer att kunna "höra" de subtila meddelandena du får, i stället för att de blir 
överröstade av ditt grövre tankeflöde.

REFLEKTIONSÖVNING:

1. Vad brukar du med automatik säga till dig själv om du gör ett misstag, eller gör bort 
dig? (tex. “din idiot” eller “hur dum får man va...” osv) Detta sätter igång känslor som 
skam eller ånger osv... hjärnan tror på allt detta, och såna omedvetna budskap styr 
uppmärksamheten och du missar massor av annat som sker i situationen. Träna på att 
släppa dina “tillrättavisande” tankar och se med bredare blick i olika situationer.

2. Prova meditera med uppmärksamheten på tankeflödet. Se om du kan betrakta alla 
de olika tankar som dyker upp i sinnet och se dem passera, utan att börja tänka på 
dem. 

3. Lägg märke till vilka tankar som styr, som känns tvingande. Lägg även märke till de 
tankar som mer ger inspiration, dvs förslag som öppnar upp för nya idéer. 
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Vi har svårare att släppa taget om negativ kritik än hålla kvar och minnas positiva 
omdömen. Tyvärr så behåller vi då en laddning inombords som är dömande istället 
för bejakande. Det här behöver vi medvetet utmana. Eftersom begränsande tankar och 
negativa känslor håller vår vibration på låg nivå i psyket, vilket innebär att vi inte 
alltid hör de intuitiva meddelanden som vi behöver för att resa på oss, och som kan 
hjälpa oss att utvecklas. 

SLÄPPA TAGET
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Mindfulness utvecklar och uppmuntrar oss till självmedkänsla och kärleksfull 
vänlighet, och att märka de känslor och tankar vi har utan att fästa oss vid dem för 
mycket. När vi observerar jobbiga upplevelser med medkänsla och nyfikenhet, kan vi 
lättare släppa dem så att vi istället börjar komma i resonans med mer harmoniska 
upplevelser och vårt högre syfte. 

Att se och släppa de tankar och känslor som inte längre längre tjänar oss är inte 
samma sak som att göra motstånd, trycka bort dem (som aldrig fungerar) eller 
förskjuta ner dem under ytan (de kommer alltid att stiga upp, så småningom i alla 
fall). Istället titta och accepterar dem som en del av livet, som en del av dig just nu,  
tills de helt enkel enkelt försvinner, Du frigör dig då för att höja din sinnesvibration 
till en stabilare och högre nivå så att du får tillgång till den intuitiva informationen 
som är tillgänglig för dig.

REFLEKTIONSÖVNING:

1. Har du någon negativ tanke eller kritik riktad mot dig själv just nu?

2. Kan du minnas något fint som du hört om dig själv, eller något du gjort?

3. Vad är du själv stolt över eller tycker om hos dig själv?

4. Vad har du svårast att tro på, att behålla och bygga vidare på, kritiken eller det 
positiva?
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Mindfulness kan naturligtvis öka din intuition på flera spännande sätt som du kanske 
inte har tänkt på tidigare. Att börja utveckla på din iakttagelseförmåga och 
uppmärksamhet i stunden, att inte döma upplevelsen ger dig självtillit. 
Att bjuda in mer intryck än du normalt uppfattar kan göra livet lugnare och mer 
glädjefyllt genom att du öppnar upp fler sidor i dig själv dig i din vardag. 

INTUITIONENS KRAFT
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Många av våra beslut gör vi med automatik, och med bas i vårt förflutna, det vi erfarit 
och lärt oss tidigare. Det är inte fel i sig, men situationen kräver ofta att vi tar in nuet, 
och de nya möjligheterna för att vi ska utvecklas. Många beslut tar vi för att slippa 
obehag eller problem. Men hur många beslut tar vi med de nya möjligheterna i fokus?

Börja meditera, med någon övning som låter sinnet stillas, om du vill leva öppen för 
flöde och timing, för det oväntade, för att vara öppen i sinnet och ta in både nu, bakåt 
och framåt, och bättre bedöma vad du vill skapa just nu med dina handlingar.

Intuitionen öppnar nya möjligheter för oss att ta in mer information, om oss själva, 
om andra och om saker och ting vi vill ha mer inflytande över.

Jag ser vikten av att väcka och ta intryck av intuitionen om vi ska klara av de 
svängningar som samhället är i just nu.

Jag ser att ledare och människor med stort ansvar i sina jobb allt mer sliter ut sig. Att 
vara flexibel och kunna agera snabbt blir allt viktigare, men för att inte tappa riktning 
och överblick och även ta in mer än de egna behoven och upplevelserna behöver vi 
intuitionens kraft och inflytande. 

All typ av grupputveckling, kreativitet och kommunikation gynnas väldigt mycket om 
vi lär oss att stanna upp, lyssna öppnare och djupare till oss själva och varandra.

_________________________________________________________

VILL DU LÄRA DIG MINDFULNESSMEDITATION MOT STRESS, ÖKA DITT  
VÄLBEFINNANDE, SJÄLVMEDKÄNSLA OCH INTUITIVA KRAFT.
Det finns ju väldigt många källor och skolor nu.
Det viktiga är att börja praktisera mindfulnessmeditation regelbundet, gärna varje 
dag. Börja en kortare stund och öka vartefter du vänjer dig vid förhållningssättet.

För aktuella kurser och retreater. 
Besök Kristina Lindgrens webbsida 
http://beyondfulness.com
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