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LUK OP FOR KÆRLIGHED
- Med 5 spirituelle vaner
der styrker og løfter dig 
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Når du ønsker forandring i dit liv, må du nødvendigvis gøre noget andet end du plejer. 
Måske du ønsker mere ro, måske du ønsker et nyt job, mere nærvær i dine relationer 
eller mere kærlighed. Dit liv er dit ansvar. Du er skaberne af dit liv. Du kan få det som 
du vil have det - hvis du tør. 

Jeg guider dig her til at tage de første skridt til forandring - det er enkle vaner, men 
med stor effekt! Hvis du ønsker at skrue op for kærligheden må du starte med, at du 
skruer op for kærligheden til dig selv - det gør du ved, at gøre det bedste for dig. Vil du 
modtage mere, må du give mere - og for at du skal kunne give mere kærlighed, skal du 
have kærligheden i dig til at gro. 

At være spirituel handler om, at tro på, og være bevidst om, at der er noget større end 
dig og du er forbundet til det. Men vigtigst betyder det, at være hjemme i dig, at dit 
udgangspunkt for at være i verden findes i dig. Når du er hjemme i dig kan du mærke 
og handle efter din intuition. Det betyder også, at du ser verden på en anden måde og 
lægger din energi der, hvor det er bedst for dig. Når du samtidig er bevidst om, at dr 
findes noget større end end dig, vil du også finde tillid til at “nogen” guider dig og viser 
dig i den helt rigtige retning. Det kan være svært for os mennesker at give slip og vise 
tillid til noget vi måske ikke ved, hvad er. Men det er heri, at styrken ligger. At have 
tillid selvom du ikke kender resultatet. 

Jeg vil anbefale, at anskaffe dig en notesbog, gerne en der “taler til dig” og som du har 
lyst til at have med dig og skrive i. Den skal fungere som et godt værktøj til at minde 
dig om, hvor du vil hen. At være spirituel handler ikke om krystaller, røgelse og tarot-
kort. Men hvis det giver mening for dig, at anskaffe og bruge den slags værktøjer, så 
skal du gøre det! Det er dig, der bestemmer og det er dig, der mærker, hvad der giver 
mening for dig. 
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HVORFOR - HVAD FÅR DU UD AF DET?

Selv den mindste forandring i din daglige rutine vil gøre en forskel og give dig nye 
måder at se verden og dig selv på.

Når du mediterer vælger du bevidst at sætte tid af til dig selv. Jo mere du praktiserer 
meditation, jo bedre bliver du til at mærke dig selv både fysisk og psykisk. Du, så at sige, 
stiller ind på dig og du lukker verden ude for en stund og skal kun forholde dig til hvad, 
der sker i dig. I en meditation vil du ofte opleve at du får vist billeder eller får beskeder, 
som kan fungere som guidning til dig i forhold at træffe et valg eller beskeder om, hvor-
dan du i virkeligheden føler det i en aktuel situation. Ofte har vi svarene i os selv og de 
kan blive tydelige for os i en meditation. Vi er som mennesker blevet “gode” til glemme 
at lytte til os selv og derfor forholder vi os mere til andre end os selv og det er her, vi kan 
opleve følelse af at miste fodfæste. Meditation er det bedste værktøj til at finde ind til dit 
sande jeg, din kerne og finde dit fodfæste. 

HVORDAN:

Meditation er det aller vigtigste værktøj til at styrke forbindelse til din intuition. 

1. Beslut dig for, at meditere min. 2 gang pr uge. Find ud af, hvornår på dagen det passer 
dig bedst. 10-15 min pr. gang er nok. 

2. Start med en guidet meditation, som du fx kan finde på youtube. Efter nogen tid, kan 
du skifte til en instrumental. 

3. I starten kan du bruge din notesbog til at notere de guidninger, beskeder eller billeder 
du har fået. 

1. Meditation - din bedste ven
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HVORFOR - HVAD FÅR DU UD AF DET:

Har du mest forkus på alt det du ikke har - frem for det du har? Holder du fast i en man-
gelmentalitet og frygt? Så er denne øvelse til dig. Lige meget hvad der sker i dit liv - og livet 
kan være en prøvelse nu og da - så er der noget at være taknemmelig for. Når du fokusere på 
det positive og det gode, så giver du det mere plads i dit liv. At være taknemmelig og foku-
sere på det positive frem for det negative, er at opbygge tryghed og tillid til sig selv. Det har 
blandet den effekt, at du bliver bedre til at styrke og løfte dig selv i hårde tider. At fastholde 
et fokus på det du ikke har og det du ikke får, gør, at du fastholder dig selv i en tilstand af 
frygt - og her bor glæden og taknemmelighed ikke. 

Når du lukker det gode ind i dit liv og anerkender alt det positive i dit liv, alt det du har -  så 
stiger dine vibrationer og det giver plads til at endnu mere positivt kan ske. At have fokus 
på det positive i dit liv, løfter dig og får dig til at stråle. Når du sender positiv energi ud, vil 
ud også modtage mere positiv energi og positive mennesker vil være mere tilbøjelig til at 
opsøge dig. Du vil blive mere blid mod dig selv og mere blid mod andre.

HVORDAN:

1.Brug din notesbog til hverdag at skrive 3 ting ned, som du er taknemmelig for.

2.Vær bevidst om at du ikke vil tænke på, hvad andre tænker, gør og mener. 

3.eslut dig for, at du ikke vil tale eller tænke negativt om nogen eller noget.

Hvis du en dag føler du løber tør for noget at være taknemmelig for, må du grave lidt dybere 
eller brugere lidt mere tid. Husk - at din mission er, at løfte dig selv og lukke mere godt ind i 
dit liv. Og det ér kun dig, der kan det. 

2. Taknemmelighed og glæde 
- se på det du har, frem for det du ikke har 
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Lyt til dit hjerte, lad dit hjerte vise dig vejen.
Lad hjertet tale over logik og fornuft og dit pleaser-gen.

HVORFOR OG HVAD FÅR DU UD AF DET:

At prioritere sig selv først er ikke egoisme, det er selvkærligt. For at du kan prioritere sig selv må 
du kende dine behov og du skal lytte til din intuition, du må nødvendigvis vide, hvad der er bedst 
for dig. For at du kan sætte grænser, må du kende dine grænser. Når du prioritere dig selv først, 
bliver du den vigtigste person i dit liv, du skaber en tryghed i at du kan regne med dig. Det bety-
der også, at du skal behandle dig med kærlighed og omsorg og anerkende dine behov, svagheder, 
ønsker - og alt hvad der udgør dig. At prioritere sig selv først gælder i alle henseender, hvis du fx 
hele tiden servicerer andre mennesker, selvom det på den ene eller anden måde er på bekostning 
af dig selv, så er det på tide at stoppe. 

Når du prioritere dig selv og lytter til dine behov og drømme, så ser du dig selv. Du giver dig selv 
alt, hvad der gør dig til en glad og stærk person - du bekræfter dig selv i, at du er dét værd (og 
mere til). Når du ved hvad dine behov er, hvad der gør dig glad og du siger til og fra, så bliver du 
tydelig overfor dig selv - og ikke mindst overfor dine relationer. Du viser også dine relationer, 
hvordan man gør dig glad og hvad du kan lide og hvor dine grænser er - og de vil begynde at be-
handle dig på samme måde og respektere din grænser. Du gør det så at sige let for dine relationer, 
at støtte og respektere dig. 

HVORDAN:

1. Sæt grænser (kender du ikke dine grænser, så må du lære dem at kende)
2. Stop med at tvivl på dig selv - slip, at der er noget du bør og burde. Gør, hvad du har lyst til.
3. Lær dine behov at kende på alle niveauer - så du kan kommunikere dem ud

Når du begynder at prioritere dig selv mere bevidst og måske i højere grad end nu, så vil du også 
styrke dig selv og blive bedre til at gribe dig selv i svære tider fordi, du ved, hvor du har dig! Du 
opbygger en tillid til dig selv og i den proces vil du opleve en transformation, som du ikke blot 
kan mærke i dig selv men du vil også kunne mærke det i mødet med dine relationer. 

3. Sæt grænser
- prioritere dig selv først
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Beslut dig - sæt din hensigt - vær i kærlighed. 
 

HVORFOR - HVAD FÅR DU UD AF DET:

Dit humør, din energi er dit ansvar. Det er din beslutning at sætte en hensigt og at være i den 
hensigt. Det du siger, tænker og beslutter er din sandhed. Hvis du fx beslutter dig for, at du 
aldrig finder en kæreste, eller at alle er imod dig, så er det med stor sandsynlighed sådan det ér. 
Det er sådan, fordi det du fokuserer på får du mere af. Hvis du hver morgen vågner op og tæn-
ker “åhh nej, endnu en dag”, så vil dagen med stor sandsynlighed blive “åhh nej”. 

Som menneske glemmer vi ofte vores egen power og kraft. Vi glemmer at vi er skaberen af vores 
eget liv, vores hverdag. Vi kan leve præcis det liv vi drømmer om - men hvis du ikke drømmer 
om noget...så er det andre der styrer dit liv og dit humør, din energi. Mange af os har på den ene 
eller anden måde lært at handle i frygt, uden at vi nødvendigvis er bevidste om det. Frygt har 
sjældent noget med virkeligheden at gøre og gør ikke andet end låse os fast og blokere for, at vi 
lukker kærlighed og det gode ude. 

Jo gladere vi er, jo mere glæde kan vi udstråle og jo højere og letter energierne er, jo mere kraft 
har du til at være nærværende og positiv. Det giver et enormt overskud til at kunne imødekom-
me udfordringer og problemer som livet byder dig - du træner ganske simpelt dig selv i at se 
livet i et bredere perspektiv. 

HVORDAN:

1. Så snart du vågner om morgenen - sæt din intention for dagen.
2. Beslut dig for, at møde alt med kærlighed 
3. Slip din frygt. Gør dig bevidst, hvornår det er din frygt der er styre dig.

Når du arbejder med dine overbevisninger og bliver bevidst om, at du kan ændre dem, så åbner 
du op for forandring. Brug din kraft til at skabe de bedste betingelser for dig - og for dine kære. 

En hensigt, at være at se alt i kærlighed. Kærlighed er aldrig negativt og derved vil du se på alt, 
hvad der sker fra en kærlig vinkel. Modtager du en mail med en negativ tone (eller det der er 
værre) - så svar på den med kærlighed. På den vis løfter du dig selv et bedre sted hen, i stedet 
for at blive suget med ned i kollegaens negative energi. 

4. Sæt din intention - løft din energi
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HVORFOR - HVAD FÅR DU UD AF DET?

Når du ønsker forandring i dit liv, i kærligheden, i din hverdag, i dig, må du have tillid til at 
det kan ske. Hvis du kan visualisere dine drømme, så kan du også udleve dem. Du må have 
tillid til dig, og at du kan få det til at ske. Når du har fuld tillid til dig selv og din fremtid og 
dine drømme, vil du befinde dig i en tilstand af ro, nærvær og i balance. Og præcis her, er du i 
stand til at modtage kærlighed fra universet og modtage beskeder og støtte fra universet. Det 
betyder også, at du har sluppet frygt. Frygt er “benspænder” nr. 1 i forhold til at kunne udleve 
sine drømme og være nærværende. 

Når du vil have noget til at ske, så må du leve det, som om det allerede var realiseret. Så du 
skal føle og leve din drøm hele tiden og ikke bare 10 min. Inden du falder i søvn eller i en 
pause på jobbet. Her er dit bedste værktøj din notesbog. Skriv dine drømme ned igen og igen. 
Hvordan ser den ud i detaljer, hvordan føles det, hvad giver det dig af muligheder? Og hvor-
dan kan du realisere blot en lille bid af din drøm allerede nu?

HVORDAN:

Du får dine drømme til at ske, ved at gøre dig klart, hvad du ønsker og føle det med hjertet. I 
stedet for at lade frygten fortælle dig, at noget frygteligt vil ske for dig - så fortæl dig selv, og 
visualisere det/ føl det, at kun gode ting vil ske. At fortælle sig selv “at der nok vil ske noget 
dårligt” giver ingen mening. Punktum. Det fastlåser dig og sluger din energi og glæde. 

1. Hvad er din drøm? Skriv din drøm ned i din notesbog: hvordan føles, mærkes og ser din 
drøm ud? Gå i detaljer.
2. Visualiser din drøm for dig - mærk følelsen, hverdag. Fx i forbindelse med meditation eller 
inden du går i seng.
3. Lev din drøm nu - selvom det kun er muligt at leve 2% på den måde du drømmer om. 

5. Se dine drømme for dig,
mærk dine drømme. 
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Jeg ønsker dig held og lykke med,
at skabe forandring og få kærligheden til gro i dit liv. 

At skabe forandring er ikke kun et stykke arbejde du
skal gøre idag. Men ønsker du varrig forandring skal

du være vedholdende. Gør det for dig! 

Små forandringer skaber store forandringer. 

Kærligst
Susanne

http://www.clairvoyantsusannemollernielsen.dk

