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Du väljer själv 
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Du väljer själv. Hur vill du leva ditt liv? 

Det var en ruggig torsdagsförmiddag på kontoret. Humöret var 

långt ifrån på topp. Dagen hade inte direkt börjat på bästa sätt… 

När väckarklockan ringde tidigt på morgonen, var det fortfarande 

alldeles mörkt och jag ville ligga kvar i den varma sängen. 

Handen for reflexmässigt ut och tryckte på snooze-knappen. 

Nästa gång jag vaknade till var det ljust, alldeles för ljust. Det var 

någonting som inte stämde och en obehagskänsla spred sig 

snabbt i kroppen. Japp, mycket riktigt. Jag hade försovit mig! 

Med halvkvävda svordomar for jag upp, bryggde en snabb kopp 

kaffe, strunt i frukosten, måste skynda mig. Naturligtvis ville inte 

bilen starta och rutorna behövde skrapas också. Typiskt! Jag 

rusar fram på vägarna tillsammans med tusentals andra bilister. 

Hjärtat bankar i halsgropen och adrenalinet pumpar.  

När jag så slutligen anländer till jobbet, med andan i halsen och 

humöret på svaj, känns det som ”hela havet stormar” i mitt 

huvud och musklerna i kroppen vibrerar som fiolsträngar.  

Jag har precis varit och hängt av mig ytterkläderna inne på mitt 

rum och är på väg att hämta en kopp kaffe i lunchrummet. Då 

lägger jag märke till en liten anspråkslös skylt jag inte sett 

tidigare, på en kollegas dörr. På den finns en bild med tre 

kvinnor, dansades i regnet medan löven yr omkring dem. De ser 

så glada och fria ut! Jag lutar mig lite närmare och läser texten 

som med snirkliga böjar förkunnar: 

Life isn’t about waiting for the storms to pass…  
It’s about learning to dance in the rain. 
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Hmm…  

”Livet handlar inte om att vänta på att stormarna ska passera…” 

Det är kanske enkelt att göra så, men ärligt talat låter det inte 

lite trist? Som att det skulle innebära att livet passerar utan att 

egentligen levas, på något vis. ”Livet handlar om att lära sig 

dansa i regnet.” Någonting klickar till inom mig medan orden 

sjunker in. Jag kan kanske inte styra allt som händer runt 

omkring mig, men jag kan välja hur jag ser på det och hur jag 

hanterar det. Om jag inte gillar att bli blöt, kan jag ta på mig 

regnkläder och gå ut i alla fall.     

Jag kommer att tänka på ett annat talesätt jag fick höra som 

liten: ”Det viktiga är inte hur du har det, utan hur du tar det.” 
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Hur tar Du det? 

Vi kan alltid välja hur vi ser på saker och ting. Vi är inte 

marionettdockor till våra hjärnor. Hjärnan är ett fantastiskt 

redskap i vår tjänst, och om vi använder den på rätt sätt hjälper 

den oss att hålla koll på och sortera alla intryck som 

bombarderar oss dagligen, i varje givet ögonblick. Hjärnan 

identifierar och bedömer risker, vilket 

är nödvändigt för vår överlevnad. Men 

problem uppstår när vi är för mycket i 

huvudet. Eftersom hjärnan arbetar 

med att identifiera potentiella hot, 

färgas våra tankar lätt av rädslor när vi 

bara är i våra huvuden, och det i sin tur påverkar såklart hur vi 

ser på vår omvärld och våra liv. Våra tankar påverkar även rent 

fysiskt kemin i kroppen, och därmed vår hälsa. För att vi ska må 

bra i kropp och själ behöver vi ha ett harmoniskt och balanserat 

förhållande till vår hjärna, och det kan vi få när vi lär oss att 

lyssna till vårt hjärta.   

 

Lyssna till ditt hjärta 

Visste du att hjärtat har en egen intelligens?  

Forskning har under senare år kommit fram till det som kloka 

män och kvinnor sagt under tusentals år, nämligen att hjärtat har 

en inneboende visdom.  I hjärtat bor sanningen om dig och här 
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finns en outsinlig källa av kärlek, tålamod och förståelse. Ditt 

hjärta vet alltid vad som är bäst för dig. När du lyssnar till ditt 

hjärta vågar du säga JA till dig själv och det du tycker är 

betydelsefullt, för att du behöver det. 

Många gånger väljer vi att agera utifrån en pliktkänsla som 

kommer ur att vi egentligen vill hjälpa och finnas till för andra. Vi 

blir så fokuserade på andra, att vi glömmer bort oss själva. På 

lång sikt leder den vägen i motsatt riktning; när vi ständigt är 

upptagna med att tyda och försöka möta andra människors 

behov dräneras vår egen energi, och i slutändan kan vi inte 

finnas där för någon. Vi orkar helt enkelt inte. Det är först när vi 

själva mår bra, som vi på ett balanserat och generöst sätt kan 

finnas där för andra.  

 

Låt hjärtat ta plats i ditt liv  

Vi kan träna oss i att lyssna till vad som är rätt i våra hjärtan, men 

det krävs att vi stannar upp och känner efter. Våra kroppar ger 

oss ständigt ledtrådar. Beslut som är kopplade till stress, 

prestation, krav och måsten, kan vi ofta känna av i solarplexus. 

När vi bejakar oss själva och behandlar oss själva kärleksfullt, 

känns det ”varmt” i hjärtat. Om inte direkt, så åtminstone när vi 

tänker tillbaka på det. Varje gång vi fattar ett beslut som är rätt 

för oss, blir vi starkare i vår självrespekt och tilliten till oss själva 

växer. 
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Ett sätt att ge sitt hjärta mer inflytande i livet är genom att öka 

kärleken till oss själva. Detta är också något vi kan träna upp. Vi 

programmerar ständigt vår självuppfattning genom våra (ofta) 

kritiska tankar. Det är den rösten inom dig som snabbt och 

fördömande kommenterar ditt utseende när du går förbi 

spegeln, eller som ifrågasätter om du verkligen kan klara av de 

nya arbetsuppgifterna som chefen gett dig, eller säger att du är 

en misslyckad förälder, eller vad det nu kan vara. Den rösten har 

formats av rädslor och tvivel, när vi mötts av kritiska blickar och 

dömanden.  

Man brukar säga att ”hjärnan är som en dator”, och det som är 

så bra med det är att en dator har program. Du kan välja att 

programmera om din hjärna genom att skriva om de program 

som inte längre tjänar dig. Det mest effektiva sättet att göra det 

på är genom affirmationer. Du bestämmer dig helt enkelt för att 

mata in ”ny information” genom att aktivt upprepa det budskap 

du vill programmera din hjärna med. Allt som upprepas 

tillräckligt många gånger blir sant. Den mest effektiva 

affirmationen är: ”Jag älskar mig själv. Jag är värd att må bra.” 
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Prova att upprepa affirmationen tre gånger högt för dig själv och 

känn efter hur det känns inuti dig. En affirmation upprepas alltid 

tre gånger. Det är den tredje gången du uttalar den som den 

verkligen börjar fastna. 

Det är bra att upprepa affirmationen varje morgon och varje 

kväll, och inte minst varje gång de där negativa programmen 

startar i hjärnan, det vill säga när den själv-nerklankande rösten 

drar igång. Ibland kan det kännas motigt eller konstigt, speciellt i 

början, vi är helt enkelt inte vana vid att tänka på oss själva på 

det viset. Ju större motstånd, desto större behov. Tänk på att du 

alltid kan välja att förändras. Det är upp till dig.  

 

Äg dina beslut 

Så, hur gick det på kontoret efter min tråkiga morgonstart och 

mötet med de tre kvinnorna som dansade i regnet?  

Jag insåg att jag alltid har ett val. I det här fallet kunde jag 

besluta mig för att ändra mitt förhållningssätt. När jag vaknade 

nästa morgon tänkte jag istället: ”Ja, det är tidigt, men jag väljer 

att gå upp nu, för jag tycker om min lugna morgonstund.” Jag 

hann äta en god frukost, och att rutorna behövde skrapas var 

inte längre ett problem. En annan morgon kanske jag hade valt 

att ligga kvar en stund, medveten om att jag tar ett beslut som 

kan göra att jag blir lite sen i andra änden. Men det är ok. Livet 

får vara så. Den stora skillnaden ligger i att jag i mycket större 
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utsträckning än tidigare är medveten om att jag hela tiden fattar 

olika beslut (att inte välja är också ett val), och det ger en känsla 

av frihet. Jag har gått från att vara ett offer för 

omständigheterna, till att se på mig själv som en medskapare i 

mitt eget liv. 

Och visst händer det periodvis att det är tufft och att jag känner 

en maktlöshet. Ibland kanske jag inte vågar stå upp för mig själv 

och det jag känner är rätt, jag väljer en enklare, mindre krävande 

lösning. Men, vi lär oss hela tiden, och många gånger behöver vi 

först göra det vi inte vill för att upptäcka vad det är vi egentligen 

vill. Under dessa tidpunkter jobbar jag lite extra med 

affirmationen. När du ökar kärleken till dig själv, möter du dig 

själv med en större kravlöshet och du kan se att du alltid gör ditt 

bästa. Kom ihåg, att göra sitt bästa oftast inte är det samma som 

att göra sitt mesta. 

Du kanske inte alltid kan bestämma vilken scen akten utspelas 

på, men det är du som är regissören i ditt eget liv. Var medveten 

om dina val.  
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Vill du lära dig mer? 

I Soul & Heart Journey School har du som medlem tillgång till 

onlinekursen Att leva från hjärtat. I den får du lära dig hur du gör 

rent konkret för att komma i kontakt med ditt hjärta, och hur du 

kan göra för att snabbt och lätt hitta tillbaka när du ”ramlar ur” 

(det gör vi alla då och då).  Jag rekommenderar kursen varmt; de 

metoder och verktyg som lärs ut här underlättar så mycket i 

vardagen, speciellt under de lite tuffare perioderna i livet. 

Om du föredrar att gå på en lärarledd ”fysisk” kurs, finns den 

möjligheten också. Samma metoder lärs ut i kursen Högre 

Medvetande Del 1.  

Mer information om kurserna hittar du på www.sj-school.se. 

Jag vill också passa på att rekommendera HeartMath Institute 

(www.heartmath.org). De sammanställer och bedriver forskning 

om hjärtats intelligens, och där finns mycket intressant för den 

som önskar fördjupa sig i ämnet. 

 

 

 

  

http://www.sj-school.se/
http://www.heartmath.org/
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Om författaren 

Jag heter Miriam Sundlöf och bor 

i Djurröd i nordöstra Skåne, med 

man, barn och våra två katter 

Siva och Tilda.  

Jag har nyligen startat upp 

Healing Heart to Heart, där jag erbjuder behandlingar och kurser 

i Helhetshealing. I mitt arbete träffar jag många fantastiska 

människor. Varje människa är unik, och vi bidrar alla på våra 

egna sätt till den mångfald och kunskap som behövs på jorden 

just nu. Att få vara delaktig i människors livsprocesser är ett 

privilegium och ett sant nöje, och jag är tacksam över alla 

lärdomar jag tar med mig från dessa möten. 

Tack för att du tagit dig tid att läsa. Från mitt hjärta till ditt 

hjärta, önskar jag dig all lycka i livet! 

 

Vänligen, 

Miriam Sundlöf 

 

Terapeut och lärare i 

Soul & Heart Journey School 

www.sj-school.se  

  

http://www.sj-school.se/
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Läs mer på 

www.sj-school.se 


