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Navigera i vardagen -intuition och meditation 
 

Under sex tisdagskvällar bjuder jag in max 5 personer att tillsammans uppmärksamma sin 
intuition/magkänsla i vardagen. Vi tar avstamp i ett existentiell filosofiskt perspektiv. Fokus 
är att träna sig på att lyssna inåt, vad säger själen som Sören Kierkegaard skulle sagt. Vi 
arbetar med att särskilja informationsflöde som finns runt omkring oss för att utskilja den 
inre rösten. Vi synliggör vad intuition är för var och en av oss men beröra också hur våra 
känslor påverkar oss och hur vi kan hantera dem. Att lyssna på sin intuition/magkänsla gör 
det lite lättare att navigera i vardagen. Genom att fokusera under några veckor mer intensivt 
är det lättare att hitta, behålla och lita känslan. En deltagare sammanfattade kursen med 
följande ord. 

”Jag känner mig helt enkelt bara lite säkrar på mig själv, lite tryggare.” 

Varje kväll har liknande upplägg, vi samtalar och gör övningar under lätt avslappning för att 
hitta känsla eller upplevelsen av intuition på olika sätt. Under kvällarna kommer vi också 
utforska de gångna veckorna. Lyfter fram de tillfällen som vi lyssnat på vår intuition och vad 
som kom av att vi lyssnade men också vad som kommer av att vi inte lyssnade. Varje tillfälle 
kommer också att avslutas med en längre meditation och förstås finns det fika framdukat. En 
mindre hemuppgift ingår i upplägget. 

Vi träffas sex tisdagar med start den 14/1 kl. 18.30 – 21.00 och ses varannan vecka, ojämna 
veckor till sista tillfället 24/3. 

Du förbinder dig till alla tillfällen men kan välja att betala 250 kr per gång med faktura eller 
för alla sex gånger i samband med första träffen 1 250 kr. 

Du anmäler dig lättast via mejl, anjasal@me.com eller sms 0708437974. Max 5 deltagare. 
Betalningsuppgifter och adress får du när du anmäler dig. Observera att det finns hund/spår 
av hund i lokalen. 

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig!  

Varmt välkommen! 

                                                                                                                                                                                              

 


