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Övning till insikt för att  

FINNA DIN LIVSUPPGIFT 

Du vet redan din äkta identitet och du ser redan ditt sanna Jag genom alla du möter. 

Idag skulle jag vilja be dig om att lita på att du inom kort kommer att finna din livsuppgift. 

Börja redan idag med att ta bort alla hinder som hindrar dig från att se och uppleva detta.     

Du är på rätt väg. Lita på det. Du är välsignad. Lita på det. Du är älskad. Lita på det. 

 

Om du idag känner det som om du:  

• Har svårighet att finna din livsuppgift och känner dig därför otillfredsställd. 

• Svårt att finna din plats i samhället.  

• Söker men aldrig finner.  

• Har outnyttjade talanger och gåvor som du så innerligt vill använda till något större. 

 

Då kan du tänka att:  

“Jag tillåter mig själv att vägledas” 

”Ske Din vilja, inte min” 

 

Och se att du:  

• Har kraft att fokusera och slutföra dina projekt.  

• Har förmågan att se dina möjligheter och utveckla dessa fullt ut. 

• Behöver ta sikte på högre andliga livsmål. 

 

Idag kan du ställa dig frågan:  

Vad hindrar mig från att uppleva min livsuppgift?  

 

Innan du går och lägger dig ikväll:  

Be en bön om att få gudomlig vägledning under natten och klarhet i tanken när du vaknar på 

morgonen. 
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Övning till insikt för att FINNA DIN LIVSUPPGIFT: (Finns även som ljudfil, mp3) 

(Insiktsfråga till övningen: Varför kan jag inte se och uppleva min äkta livsuppgift?) 

Sätt dig någonstans där du kan få vara i fred och sitta ostört en stund. Ha papper och penna 

bredvid dig. Läs igenom övningen noggrant innan du börjar. 

Slut ögonen och känn hur det känns i din kropp när du ställer dig frågan:  

Varför kan jag inte se och uppleva min äkta livsuppgift? 

Var känns det i kroppen?  

Hur känns det?  

Vad känner du? 

Lägg gärna händerna på detta ställe. Andas in i detta område i kroppen. Fyll det med din 

andning. Våga stanna kvar och bara upplev känslan fullt ut, precis som den är just nu.     

Försök inte att analysera, konfrontera eller hålla tillbaka. Bara upplev det som är just nu.   

Kom ihåg att du får bara så mycket som du klarar av att hantera vid just detta tillfälle.        

Lita på det!! Du kan göra om övningen, igen och igen och igen…                              

Kanske kommer det upp ett minne. Låt det då få komma. Bara betrakta det. Se det genom 

betraktarens ögon och fortsätt med andningen. 

När känslan börjar avta, kan du se om det förflyttas till något annat ställe i kroppen.            

Om det gör det så upprepa övningen vid detta ställe. Om inte, så kan du öppna ögonen och ta 

in rummet du befinner dig i just nu. Om du är inomhus kan du säga högt:  

Nu ser jag ett fönster, där ser jag en bok, på golvet ligger det en penna, jag är lite frusen just 

nu… o.s.v. Om du är utomhus kan du säga högt: Där flyger en fågel, solen känns varm på min 

kropp, himlen är blå, där drar ett moln förbi… o.s.v.                                                                 

På så sätt kommer du tillbaka till här och nu. 

Skriv nu ner, detaljerat, vad du upplevde och eventuella minnen. Läs sedan detta högt för dig 

själv. På så sätt lär du dig att artikulera och känna känslorna du upplever fullt ut. 

Ställ dig nu frågan:  

• Hur kan jag se ett samband med det jag upplevde och mitt eget liv, här och nu?  

• Vilken insikt har jag kommit fram till?  

• Hur kan jag göra annorlunda, så jag slipper upprepa samma mönster igen? 

Sedan övar du, om och om igen, när en situation uppstår, att agera annorlunda tills du 

programmerat in ett nytt mönster som stödjer dig i livet och ger dig en känsla av 

välbefinnande istället. 

Hur känns det nu i kroppen? 

Bra jobbat! 
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