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begyndelsen
Sjælfulde dage er noget jeg tror vi alle ønsker flere

af. Og forandring sker når vi gør noget andet og har

fokus på det som vi vil have.

Et varmt HALLO! Jeg er Annette - smykkedesigner af

spirituelle og naturlige smykker. Min

smykkeforretning er ann wei design.

Jeg ønsker et  liv med mening og formål og at skabe

varig forandring hos mig selv og andre.

Min blog handler om at leve livet i harmoni med et

åndeligt fokus.

Min egen indre rejse gennem livet har gjort, at jeg har

prøvet forskellige værktøj for at komme

igennem livskriser og følelser. Jeg har altid ønsket

at vende tilbage i lyset igen og det har været vigtigt

for mig at holde fast i mine drømme og passioner og

lede efter mening og mit livsformål.

Denne lille guide er en samling af det, som har virket

på mig og har fokus på forandring.

Den er til dig som ønsker det enkelt. 10 minutter om

dagen er nok og du kan gentage øvelserne for evigt.

Sørg for at skaffe en notesbog du kan bruge hver dag! 

En forandring starter med det første skridt.

Velkommen.

http://www.annweidesign.com/blog/


OM at bruge bogen ”21 sjælfulde dage”

Bogen er inddelt på følgende måde:

Dagens emne som beskriver det du skal have fokus på.

Formålet med emnet er hvordan det gavner dig.

Din opgave er det du skal gøre hver dag i 10 minutter

(eller mere hvis du ønsker det).

Dagens sten. Den sten som passer til dagens emne.

I tusinder af år har gamle civilisationer udnyttet

kraften i krystaller til at frigive mentale , fysiske og

åndelige blokeringer , og således lette den frie strøm i

hele kroppen. Når krystaller er placeret direkte på din

krop, har de en stærk vibrerende effekt. Hver krystal

kan tjene som et redskab til at hjælpe de tanker vores

bevidsthed forbinder med vores krop.

De magiske ædelstenene/krystaller støtter og gør noget

godt for os alle både på det fysiske, mentale,

følelsesmæssige og åndelig plan.

Jeg designer smykker med sten og krystaller – som både

er smukke og støtter din indre udvikling samtidig med,

at de husker os på, hvor vi er på vej hen.

Dagens bekræftelse. En bekræftelse som passer til

dagens emne. Vælg endelig en anden, hvis den klinger

bedre. Sig den 3 gange i træk – morgen, middag og aften

og så længe du ønsker.

NB! Der er nogle links i e-bogen, hvis du vil tilbage til

e-bogen efter du har læst linket, tryk tilbageknappen!

http://www.annweidesign.com/


skab fysisk plads

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten calcit

DAG 1

For at leve et liv efter dine dybeste ønsker, er du nødt

til at give slip på alt det, der hober sig op og som gør

at du holder dig tilbage. Du skal give plads til mere

positiv energi og kærlighed i dit liv. Når dine

omgivelser er fyldt med skidt, så er du også fyldt op.

Det er et af de elementer i Feng Shui som virker

allerbedst.

Kig dine ting igennem i 10 minutter for at få et overblik.

Tænk når du kigger på dine skabe og skuffer ”Løfter dette min

energi”? Behold de ting der får dig til at føle let og

fredfyldt og kom af med det, der overvælder dig. Du vil føle

dig inspireret og levende bagefter. Notér i din notesbog,

hvornår dine ting skal ryddes.

"Jeg skaber plads til det jeg

drømmer om."

http://www.annweidesign.com/
http://www.annweidesign.com/


rens ud i dit sind

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten blå calcit

DAG 2

Vi bærer alle rundt på noget vi kan give slip på.

Bekymringer, frygt, gammelt nag, uforløste følelser,

skam, dårlig samvittighed, håbløshed og manglende

energi og glæde. At give slip på det gamle – giver

plads til noget nyt. Vi er på vej til at leve et liv med

mere mening og formål, så alt det gamle skal ud.

I dag skal du skrive alt det ned, som er fyldt op inde

i dig. Brug 10 minutter og skriv løs. Kommer der mere

i løbet af dagen, så påfør det på listen. Bliv ved til

du føler der ikke er mere.

"I dag giver jeg slip og skaber

plads til noget nyt"

http://www.annweidesign.com/


tilgivelse

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten blå calcedon

DAG 3

Du kan først blive fri og blive et oprigtigt

menneske som elsker sig selv og andre, når du har

taget skridt til at tilgive dem, som du bærer nag

til.  Ved at holde fast på vrede og andre følelser af

uretfærdighed lukker du hele din krop til, og det

påvirker dine nuværende og fremtidige forhold. Og

begrænser dig i at leve som du ønsker.

Igen brug din notesbog og mærk efter – hvem er du stadig vred

på og føler dig uretfærdigt behandlet af? Hvem fra din fortid

eller nutid har du stadig indeni som giver dig negative

følelser? Skriv alle følelser ned som det ville være en

befrielse at komme af med. Nogle er måske nemmere at give slip

på, mens andre skal der arbejdes med i længere tid.

Tag skridt til at begynde en tilgivelses-process, skriv evt.

en mail, hvor du skriver du tilgiver. Det giver en stor

befrielse.

"Jeg tilgiver alle og giver

slip på min vrede."

http://www.annweidesign.com/


Taknemmeligheds liste

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten månekvarts

DAG 4

Ved at sige ”tak” kan dit perspektiv ændre sig fra

”mangel” til ”overflod”. Du vil begynde at opleve små

mirakler, når du ser verden med taknemmelighed. En

måde at kick-starte at praktisere daglig

taknemmelighed er at lave en TAKNEMMELIGHEDS

LISTE.

Tag din notesbog og skriv 100 ting ned som du er

taknemmelig for. Det føles som mange ting, men når

du først begynder, så vil du se hvor nemt det er!

"Jeg er taknemmelig for at kunne

se lyset.”

http://www.annweidesign.com/


Skriv dagbog

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten Howlit

DAG 5

Det er fantastisk for din krop, dit sind og din sjæl

at skrive dagbog. Start hver dag med at skrive dine

tanker ned på papir og det hjælper dig til at blive

klar over dine ønsker for dit liv.

Når du gør det hver dag i 10 minutter, så tillader du

dig selv at grave dybt og forbinde dig med dine

værdier, følelser og mål. Start med at skrive nu.

Tag en ny notes bog – meget gerne en anden som du

synes er flot, én du selv dekorerer eller som er købt

med et smukt omslag. Skriv dine tanker ned i 10

minutter i dag.

”Jeg føler mig centreret i dag.”

http://www.annweidesign.com/


Vær i naturen

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten Røgkvarts

DAG 6

Alt for meget tid går med at være indenfor og for

mange betyder det at være på PC'eren i timevis. Det

er bevist, at kroppen beroliges og afstresses ved

bare en time i naturen om dagen.

Det er nok at gå en tur i en park, så længe blikket

rettes mod træer, vand, blomster osv. Dit immun-

forsvar forbedres, dit lykke-niveau hæves og

kreativiteten forøges.  

I dag skal du være ude i en time. Sæt en time af til

at gøre det du godt kan lide: Cykle, meditere ved

vandet, være i haven eller gå i skoven. Du vælger.

: ”Jeg er et med naturen i dag”

Læs mere om naturens gavnlige virkning HER

http://www.annweidesign.com/
http://www.annweidesign.com/vaer-i-naturen-og-foel-dig-opfyldt-5-gode-effekter-som-naturen-giver/


Find et helligt sted

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten Jordbærkvarts

DAG 7 

Et helligt sted er hvor du føler dig i fred med dig

selv, hvor der er smukt og hvor du kan være alene.

Det kan være derhjemme – et unikt sted hvor du kan

meditere, skrive dagbog og tænke over livet. Eller

måske du kan finde et sted i naturen, hvor du føler

du er 100% til stede og i kontakt med naturen, dig

selv og noget åndeligt.

Det gavner vores velbefindende, at kunne trække os

tilbage til et sted i os selv, hvor vi kun er os.

Skab et sted derhjemme – et hjørne hvor der er nogle

lys, krystaller, blomster og måske spirituelle bøger.

Eller hvis du allerede har et sted udenfor – så tag

dig tid til at besøge det. Du kan ogs bruge 10

minutter i dag på at planlægge et tidspunkt, hvor

dit hellige sted skal findes.

”Jeg  føler sindsro i dag.”

http://www.annweidesign.com/


Find en mentor

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten Akvamarin

DAG 8

Vi er ofte tilbøjelige til at klare det hele selv uden

at tale med andre om det. Det er svært at række ud

for de fleste mennesker, men når vi gør det, så giver

det en enorm lettelse. Ved at dele vores tanker med

andre, så får vi tingene ud og vi bliver mødt med

forståelse og varme. Vi er ikke mere alene med vores

bekymringer eller problemer.

En mentor kan være en god ven, en terapeut, en

healer eller et menneske som du bare har tillid til.

Er der noget du har brug for at dele? Skriv til en

ven eller skriv til en gruppe – der er masser af

grupper online inddelt i specifikke områder. Få det

ud i dag – mærk hvor stor en lettelse det er. Husk

det hjælper at dele.

”Jeg deler mit inderste væsen i

dag.”

http://www.annweidesign.com/


Skab noget i dag

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten ametyst

DAG 9

Det er dejligt at skabe noget – at være kreativ for

det er dig der kommer ud – det er dit specielle

særpræg og autentiske selv, der udtrykkes og det

giver en god følelse.

 

Du besidder en masse indeni som ingen har magen til

Lad dine tanker tage dig hen hvor de aldrig har været før.

Udvid din grænse. Grav dybt. Og skab noget i dag. Det kan

være et digt, en idè der skal ned på papir eller en lille

tegning. Brug noget tid i dag på dette – det er lige meget hvad

der kommer ud af det. Du finder kun din kreativitet ved at

være kreativ.

”Jeg udtrykker mit inderste

selv i dag.”

http://www.annweidesign.com/


Start en meditations rutine
Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten Prehnit

DAG 10

Meditation er at gøre sindet stille. Det gavner hele

din krop, din sindsro og din følelse af væren. Når vi

spænder i kroppen eller tankerne myldrer og vi ikke

kan finde ro, så er meditation en af de løsninger,

som du enkelt og effektivt kan benytte dig af.

Det er bevist, at blot 10 minutters stilhed kan skabe

synlig forandring i vores hjerneaktivitet.

Start en meditations praksis i dag. Sæt dig ned – luk øjnene

og træk vejret. Når du har siddet sådan et stykke tid, så

fokusér på et sted på kroppen og giv det din fulde

opmærksomhed. Mærk hvordan kroppen slapper af og sindet

bliver roligere. I starten vil du lægge mærke til tanker, men

de forsvinder med tiden.

Beslut dig til at meditere 1 x om dagen. Søg viden til

udbyggelse af metoden.

: ”Jeg er stille i mit sind.”

http://www.annweidesign.com/


Dyrk din passion

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten Jasper

DAG 11

Når vi beskæftiger os med noget som vi elsker, så

tiden står stille og vi glemmer vores omgivelser, så

er vi forbundet med det inderste i os selv. En

passion kan være mange ting.

Det vigtige er at finde noget som adskiller sig fra

arbejde og alt andet i vores liv. På den måde føler vi

større glæde og nærmere vores livsformål og

meningen med livet.

Har du en passion? Elsker du at bevæge dig, synge, male, bage,

dyrke gulerødder, læse spirituelle bøger, male olie

malerier…..? Eller har du haft lyst til at dyrke en hobby i

lang tid? I dag skal du tænke på en længsel, noget du har lyst

til. Og gøre det i mindst 10 minutter. Måske bruge de 10

minutter på at bestille et kursus som du længe har ønsket for

at komme i gang.

: ”Jeg glædes over min

passion.”

http://www.annweidesign.com/


Find en klog bog

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten agat

DAG 12

Det er vigtigt at blive klogere på sig selv og livet

for at leve et liv som du ønsker med mening og

formål.

Der findes så mange kloge mennesker med livskloge

vinkler på, hvordan livet kan leves og forbedres og

det er både udviklende for din personlighed og

nærende for sjælen at høre en andens stemme.

I dag skal du finde en bog som styrker den vej du ønsker at gå.

Vil du gerne overkomme noget i dig selv? Løse op for nogle

følelser, som spærrer for at leve et liv med energi og mening?

Eller vil du gerne have inspiration til at leve dit liv med

mere mening? Gå på Nettet og søg det ”emne” der passer til dig

lige nu. Læs om det, bestil evt. en bog på biblioteket.

”Jeg finder svar på mine

spørgsmål i dag.”

http://www.annweidesign.com/


Se tingene på en anden måde

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten citrin

DAG 13

Det er virkelig muligt at få det anderledes ved at

tænke anderledes. Det kræver megen træning for vi

er bundet af gamle vaner og vores uhensigtsmæssige

tanker kommer mere eller mindre automatisk.

Hvis vi ændrer vores indstilling, så ændrer vi den

følelse der bliver skabt i kroppen.

Hver gang du tænker noget som ikke er opbyggende det være

noget negativt om dig selv og andre, formodning om at en

anden er på en bestemt måde, at en anden gør noget fordi…,

altså en formodning om at verden er på en bestemt måde, så sig

til dig selv  ”Er det rigtigt? Lad mig se tingene på en anden

måde”. Det virker virkeligt når det er prøvet af mange gange.

Din vrede forsvinder og din energi forbedres!

”JEG SER TINGENE I DAG PÅ EN

ANDEN MÅDE"

http://www.annweidesign.com/


selv-kærlighedsdag

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten rosakvarts

DAG 14

Det er seriøst meget vigtigt at gøre noget godt for

sig selv. Nogle gange glemmer vi os selv og det

vigtige i at bruge noget tid på bare os.

En forkælelsesdag eller en halv dag, der handler om

at være til stede  alene. Jeg tager 1 uge til London

hvert år alene og det giver så meget. Min krop husker

og glæder sig hvert år.

Tag noget tid af i dag til at gøre noget specielt for dig.

Noget som du ikke plejer at gøre. Måske kan du booke tid af til

en hel dag eller weekend i fremtiden.

”Jeg elsker mig selv som jeg

er lige nu ”

http://www.annweidesign.com/


Bevægelse

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten Røgkvarts

DAG 15

På vores indre rejse glemmer vi nogle gange kroppen.

Vi er så optaget af vores tanker og følelser og

kroppen er mere vores hylster. For at vi kan ændre

os og få det vi ønsker, må kroppen behandles som en

meget vigtig del af os.

Kroppen giver hele tiden besked om, hvordan vi har

det. Bevægelse og bevidsthed om kroppen er

essentielt for at skabe en helhed.

I dag skal kroppen bevæges. Du bestemmer. Mens du bevæger

kroppen, så læg mærke til, hvordan den har det. Hvor er der

spændinger, hvor skal den have ekstra omsorg? Gør det til en

vane at bevæge dig hver dag. Sæt det ind i din kalender for

den næste måned. I dag.

”Jeg mærker min skønne krop i

dag”

http://www.annweidesign.com/


En stille stund

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten Rhodonit

DAG 16

Vi er nødt til at huske at være stille. Mærkeligt at

vi skal huske os selv på det. Verdenen er anderledes

i dag og vi er nødt til at slukke for kontakten og den

øverste del, hjernen ind imellem.

Ved at blive ved med at være på elektronik, der

forstyrrer, tror jeg vi kan ændre vores

personlighed og hele velbefindende og til sidst ikke

mærke os selv.

I dag skal du planlægge en stille stund i din kalender.

Minimum 2 timer og helst en hel dag, hvor du slukker for alt.

Se om det kan lade sig gøre. Du skal booke tiden til dig selv

og der skal blive stille omkring dig. Alene hvor hjernen går

ind i andre rytmer og bliver mere stille. Du kan læse, gå en

tur i naturen, skrive i din dagbog, høre musik (stille) med

kaffe, meditere, være i haven osv.

”Jeg fortjener at gøre mit

sind stille”.

http://www.annweidesign.com/


Din fødselssten

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten Du finder din sten HER

DAG 17

Din fødselsdato bestemmer din helt særlige

lykkesten. Enhver sten har en bestemt betydning og

råder over en speciel energi, der kan have

forskellig virkning på os.

Også stjernetegnene har 12 forskellige betydninger,

der afhængigt af stjernekonstellationen under

fødslen bringer bæreren lykke og støtter dennes liv

i fremtiden

Find din lykkesten - klik link "Du finder din sten HER"

nedenfor, find din sten og køb den i en butik næste gang du

ser din sten. Gå med den i lommen – den bringer dig noget godt

fremover.

”Jeg har betydning for mig

selv og andre”

https://www.americangemsociety.org/en/birthstones
http://www.annweidesign.com/


Vær sød mod andre

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten agat

DAG 18

Vi trænger til at flytte fokus væk fra os selv. Ved

at gøre noget for andre - måske hjælpe med at bære

poser i supermarkedet, give en ung en manglende 5

kr., sende et brev til en ven eller købe en buket

blomster til den lille dame, der altid sidder på

bænken…. der er masser af muligheder - så spreder

du kærlighed og god energi.

I dag skal du gøre 3 gode gerninger. Del gerne.

”Jeg gør noget for andre i dag

af et godt hjerte”

http://www.annweidesign.com/


Skab gode vaner

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten hæmatit

DAG 19

Gode vaner skabes bl.a. ved at sætte mål og ønsker

for det du vil opnå og så sætte dine ønsker i  system

– planlægge det i kalender.

Alle de gode vaner fra denne e-bog kan gentages igen

og igen – måske med en uges pause. Når du har gjort

det mange gange, så kommer der også nogle

resultater.

I dag skal du tage din kalender og skrive en god vane om

dagen for den næste måned. Altså 30 gode vaner.

Måske du vil lave min e-bog igen, eller bare dele af den eller

måske du vil starte på nogle nye vaner.

Denne e-bogs mål er bl.a. at give dig et godt grundlag for at

se på dit liv, og komme i gang med at leve som du inderst inde

ønsker og drømmer om.

"Jeg skaber mit liv i dag."

http://www.annweidesign.com/


Intuitiv  ønsketænkning

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten grøn jade

DAG 20

Vi bruger ofte vores hjerner til at tænke over hvad

vi ønsker. Det er godt, når vi skal planlægge og

skitsere en plan. Men først er det en god idè at koble

hjertet på. Ved at mærke i stedet i stilhed, så kan

der komme helt andre ønsker frem.

Jeg bruger ofte de 7 chakraer til at køre en idè eller

et ønske igennem for at checke om det også holder.

Her en mini guide til IDÈ udvikling ved hjælp af

chakraerne – én lille meditation om dagen i 7 dage.

Hav din notesbog og en pen parat. Sæt dig ned og luk øjnene

og træk vejret. Slap af i kroppen og sindet. Sid et stykke tid

og spørg så dig selv ”Hvilke 3 ting ønsker jeg mig lige nu –

hvad vil gavne mig mest?”. Og vent på svarene. Når du får dem,

så skriv dem ned i notesbogen.

”Jeg mærker hvad jeg virkelig

vil i dag”.

http://www.annweidesign.com/7-morgen-meditationer-til-at-naa-din-droem-med-chakraer/
http://www.annweidesign.com/


Sæt mål

Formål

Din daglige opgave

Dagens bekræftelse

Dagens sten Agat

DAG 21

Tænk nu klart om dine ønsker for fremtiden. Hvad

ønsker du om en måned, 1 år, 5 år?

Uden en plan så forbliver drømme bare drømme. Husk

disse koncepter: Mulighed, vision, balance, format,

integritet.

Svar på disse spørgsmål i din notesbog:

Hvilken følelse ønsker du ?

Hvilke mål skal du nå for at få den følelse?

Hvilke ønsker har du for denne måned?

Og om et år fra nu af? Og 5 år? Hvilke mål håber du at nå, når

det drejer sig om sundhed, karriere og personlige mål?

Husk! Visualiser dit liv om 10 år. Hvad ville du turde at

gøre, hvis du vidste du ikke kunne fejle?

Skriv alle ønsker ned! Lav en liste over de skridt der skal

til for at nå dine ønsker. Sæt punkterne i din kalender, så du

handler på det.

”Jeg er modig og lever det liv

jeg ønsker”

http://www.annweidesign.com/


Du har fuldført "21 sjælfulde dage" e-bog.

Jeg håber du vil fortsætte med at bruge principperne i

bogen.  Du kan vælge at fortsætte med at bruge bogen

i endnu 21 dage og tag et emne om dagen igen, så du

bliver mere fortrolig med dem. Du kan også vælge nogle

områder, som du synes der mangler i dit liv og som

trænger til opmærksomhed.

Følg med på min blog, hvis du vil have inspiration til at

leve et passioneret liv med mening og formål. Eller kig

ind på

Det vil glæde mig at høre fra dig.

Varme Hilsener

Annette

TILLYKKE

https://dk.pinterest.com/annweidesign/
https://twitter.com/annweisoul
https://www.instagram.com/annweidesign/
https://www.facebook.com/Annweidesign.dk/
http://www.annweidesign.com/blog/


KLIK ind i mit boheme univers

Til inspiration

Chakra smykker
Tema smykker med sten

der har betydning 

MANTRA plakat til væggen MANIFEST til væggen

Husk på det der er vigtigt!

http://www.annweidesign.com/produkt/spirituelt-manifest-til-vaeggen/
http://www.annweidesign.com/shop-kategori/harmoni/
http://www.annweidesign.com/produkt/spirituelt-manifest-til-vaeggen/
http://www.annweidesign.com/produkt/mantra-jeg-er-min-droem/
http://www.annweidesign.com/
http://www.annweidesign.com/shop-kategori/harmoni/
http://www.annweidesign.com/blog/
http://www.annweidesign.com/shop-kategori/harmoni/
http://www.annweidesign.com/shop-kategori/harmoni/
http://www.annweidesign.com/produkt/mantra-jeg-er-min-droem/
http://www.annweidesign.com/blog/

