
MINI GUIDE ”ARBEJ MED DINE MÅL” 
6 trin til at stille dig ind på de rette intentioner 

 
 

Hvad er dine drømme? 

Dine mål? 

Dine dybeste ønsker? 

Brug et minut. Tænk over det. 

 

Krystaller er mere end bare tilbehør. De er meditationsværktøjer, 

der er blevet brugt i tusinder af år. De opmuntrer os til at tage en 

pause, trække vejret dybt og få kontakt med vores dybeste ønsker 

og intentioner. De motiverer os til at investere i øjeblikke af 

selvpleje og selvkærlighed. De er vores åndelige vejvisere. 

 

Brugen af krystaller til at sætte intentioner er en magtfuld måde 

at manifestere dine drømme og nå dine mål. 

 

 

 

Seks trin til indstilling af intentioner 
 

 

 

 

 

 



 

1. Kig dybt indad 

Der er to kritiske spørgsmål, du skal stille dig selv, når du sætter intentioner: 

Hvad vil jeg have? 

Hvordan vil jeg føle mig? 

 

Vores følelser giver indsigt i vores sande ønsker. Når vi udformer vores 

intentioner baseret på vores sande ønsker, begynder vi at tilpasse os til vores 

formål, og tingene begynder virkelig at lykkes. Brug dine følelser som et 

kompas, når du udarbejder intentioner. Derefter bliver du klar i dit sind om, 

hvad det er, du ønsker, og hvordan det er, du vil føle. 

 

2. Skriv det ned. 

Når du klart kan visualisere dine intentioner, skal du skrive dem ned. Gør 

dette til en særlig praksis. Tænd nogle stearinlys, spil lidt mild musik og kom 

i en rar stemning. Sørg for, at det, du skriver, er bekræftende og styrkende. 

For eksempel, i stedet for "Jeg vil tabe 10 kg inden jul," prøv noget i retning 

af, "Jeg vil føle mig sund, stærk og fuld af liv nu det bliver sommer." Når vi 

nedskriver vores intentioner, gør vi dem virkelige, giver vi dem magt. 

 

3. Del det. 

Åbn op og del dine intentioner med verden. Når nogen støtter os, så føler 

styrke.  Du ved aldrig, hvem derude kan hjælpe dig med at manifestere dine 

drømme. Der er styrke i hvor mange du deler det med. Åbn dit hjerte og hæv 

din stemme. 

 

4. Bær det. 

Bær din krystal under din proces med at indstille dine intentioner dagligt som 

en påmindelse om dine mål og drømme. Når du føler dig overvældet eller 

ængstelig, skal du tage fat i stenen og føle energien fra de helende krystaller, 

der leder dig til fred. 

 

5. Giv Slip + tillid. 

Overgiv dine intentioner til universet. Når du har skrevet dem ned og delt 

dem, så giv slip på dem. Kig på dine intentioner ofte, men bliv ikke besat af 

detaljer. Stol på, at universet tager over.  

 

6. Spirituelt ritual 

Mind dig selv dagligt om dine intentioner. Udvikl et spirituelt ritual for dig 

selv. Måske er det en morgenmeditation eller en aftenyogapraksis. Brug tiden 

til at justere dine intentioner. 
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