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Hvad er en hensigt? 

En hensigt er den forandring du ønsker at skabe ved at bruge krystallers 

energi til at nå dit mål. Første skridt er at finde ud af hvad du ønsker.  

Hvilken hensigt vil du gerne have fokus på? Hvad vil du gerne forandre?  

 

Hver måned ny krystal og ny hensigt 

På min blog her arbejder jeg med ét fokus område hver måned og der 

henvises til brugen af forskellige sten. 

 

Hvor lang tid skal vi arbejde med en hensigt? 

Jeg anbefaler at arbejde med krystaller og din intention i 30 dage. Det kan 

virke som lang tid, men det er den tid, der er nødvendigt for at skabe varige 

ændringer i din tankegang.  
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FIND DIT FOKUS 

Trin #1: For at skabe forandring så gør dig klart, hvilke mål du har. En god 

måde er at skrive 5 mål ned og så vælge et mål du vil arbejde med i en 

måned.  

Opgave: Hvilke 5 mål vil du gerne opnå? 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Vælg et du vil arbejde med i denne måned. 

 

Hvilket mål vil du fokusere på ? ………………………………….. 

 

SKAB DIN HENSIGT 

trin #2: Det er vigtigt, at du bruger bekræftende ord i forbindelse med din 

hensigt. Fx ”Mit sind, krop og ånd er sunde. " og ”jeg tiltrækker kærlighed”. 

Opgave: Brug instruktionerne ovenfra og dit mål fra den foregående opgave, 

skriv ned den hensigt, du vil arbejde på i de næste 40 dage. Det kunne være 

”tiltrække kærlighed”.   

 

Min hensigt er: ……………………………………. 
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LAV DIT KRYSTAL PROGRAM 

Step #3: Nu er det tid til at vælge din krystal. Se min STENGUIDE til 

inspiration. Klik på linket på sidste side, bliv medlem og du får STENGUIDEN 

med det samme gratis.  

At arbejde med krystaller giver energi til det du har fokus på og får tingene til 

at ske hurtigere. Nu hvor du har valgt din hensigt, er der tre måder at du kan 

arbejde med krystaller på. 

Hav et smykke på: Ved brug af krystaller kan du opsuge deres energi hele 

dagen lang. Dette er den enkleste måde at arbejde med dine krystaller på hver 

dag. Når du bruger dine krystal smykker med intention, forbinder du dig på et 

dybere niveau. Krystal smykker holder det rette fokus. 

 

Bær krystallen: Bær en krystal i lommen, tasken, tegnebogen eller bh. Når 

du har brug for at justere med din hensigt, så hold stenen i hånden et øjeblik 

og forbind dig.  

Placer krystallen i et rum: Når du placerer krystaller i dit hjem så skaber du 

en energisk atmosfære som hjælper dig til at have fokus på din hensigt.  Du 

kan gøre alle tre måder, hvis du vil.  

 

Opgave: Hvilken måde virker bedst med din intention og livsstil?  

 

Måden …………………………………………………………………………………………………………………… 
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Hver dag i 30 dage 

trin #4: 30 dage er det du har brug for til varige ændringer. Følg 

nedenstående tips hver morgen: 

1. Når du vågner om morgenen, så tag dit smykke på eller læg stenen i din 

lomme. 

 

2. Sig højt hvad din hensigt er.   

 

3. Hvis du føler du behøver lidt inspiration i løbet af dagen, så brug lidt tid på 

at koble dig på din krystal.  

 

5. I slutningen af dagen så skriv kort i en lille notesbog om hvordan gik – var 

der ændringer, forbedringer? 

 

6. Før du går I seng så tag dit smykke af eller læg din krystal et sted hvor den 

kan blive renset.  Hent min STEN GUIDE på næste side gratis til 

inspiration 

Rigtig god fornøjelse. Har du spørgsmål så skriv endelig til: 

annette@annweidesign.com 
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