
Her er syv tip til, hvordan du udvikler
din intuition og udnytte den til at tage

klogere, mere sjælsinspirerede
beslutninger i dit liv.

1. Genkend, når din intuition taler
 
 For det første skal du være i stand til at genkende den, når
den taler til dig for at kunne bruge din intuition.  Intuition
“taler” normalt ikke højt eller krævende - den er subtil og
kommunikerer på forskellige måder for forskellige
mennesker.
 For eksempel kan du modtage visuelle beskeder, f.eks.
Billeder, der vises i hurtige blink eller visioner, der udspiller
sig langsomt, som en film.
 Din intuition taler måske til dig som en idé en tanke eller
med ord.  Du kan endda være i stand til at gå i dialog med
din intuition for at få mere information og klarhed. ���
 Alternativt kan din intuition tale til dig i fysiske
fornemmelser, såsom gåsehud, ubehag, en følelse af
lettelse eller en smag i munden.
 Du modtager muligvis intuitive beskeder gennem dine
følelser, såsom følelser af ubehag eller forvirring, når din
indre visdom styrer dig væk fra noget - eller følelser af
eufori, glæde, champagnebobler i kroppen eller dyb fred,
når du bliver ført ned ad en sti, der vil føre dig til større
personlig  glæde og overflod.
 Nogle gange er intuitionmeddelelser simpelthen en dyb
følelse af viden og sikkerhed. Den der, JEG VED DET BARE
sikkerhed. Hvis du nogensinde har følt, at du vidste, at
noget var sandt i dybden af   dit hjerte eller sjæl, er det ret
sikkert en besked fra din intuition.



2. Øv  din intuition gennem meditation
 
 For at få adgang til din intuition skal du styrke din forbindelse til
den - og meditation er et fremragende værktøj til
dette.  Regelmæssig meditation vil hjælpe dig med at rydde dit
sind for det som distraherer dig, og lære dig, hvordan du bedre
kan genkende de subtile impulser indefra.
 Jeg anbefaler, at du afsætter tid hver dag til at meditere på egen
hånd eller bruge guidede meditationer som dem, jeg i denne
kalender vil sende til dig. 
Den du har fået i dag, er i som sådan en meditation, og så
alligevel. Den hjælper nemlig til at åbne op for sanserne, så du
bedre kan fornemme din intuition. Det at gå, og sanse er også
meditation. 
 Det behøver ikke være langt - selv 10 minutter om dagen giver
kraftige resultater og gør det meget lettere for dig at bemærke
din intuition, når den taler til dig gennem ord, billeder, følelser
eller fysiske fornemmelser.
 
 3. dediker tid til at lytte til din intuition hver dag
 
 Det kan være svært i en travl hverdag, at opfatte intuitionens
“stemme” 
 Derfor opfordrer jeg dig til at bruge tid hver dag - om
nødvendigt flere gange om dagen - for bevidst at give din
intuition en form for scene, hvor den kan få muligheden for at
komme med unikke beskeder til dig. Dette er især vigtigt, når du
bliver bedt om at tage vigtige beslutninger.  Sørg for at tage lidt
tid, hvor du sidder og er åben for at modtage beskeder, gerne
lige efter en meditation, eller en stund med god musik, evt. Også
dans. Det at bevæge kroppen, åbner også for din intuition.



4. Stil spørgsmål
 
 Stil specifikke spørgsmål til din intuition. Spørgsmålene
skal være så direkte som muligt. Jo mere direkte jo
klarere svar. Og gok ikke dig selv oven i hovedet, hvis du
ikke får svar du kan bruge eller som du stoler på 1. 2.
Eller 3. Gang. Det kræver 
 
 5. Skriv dine svar ned
 
 Intuitive meddelelser er subtile og kan forsvinde fra dit
bevidste sind meget hurtigt, medmindre du skynder dig
at registrere dem.  Faktisk antyder neurovidenskelig
forskning, at intuitiv indsigt, der ikke er fanget inden for
37 sekunder, sandsynligvis aldrig vil blive husket igen. 
 Journalskrivning er en meget effektiv måde at få adgang
til din intuition og fange dens budskaber og visdom. Jeg
foreslår, at du foretager en regelmæssig praksis med
journalføring kun fem eller ti minutter om dagen - du vil
blive forbløffet over klarheden i, hvad der kommer
igennem!Jo mere øvelse jo skarpere bliver dine svar, og
jo mere vil du stole på det der kommer igennem... især,
når du begynder at få bevis for det.



6. Gå straks til handling
 
 Universet belønner dem, der griber ind - og det gør din
intuition også.  Når du handler efter de tilskyndelser og
oplysninger, du modtager fra din indre vise kilde, åbner
du kanalen mellem dit underbevidste og bevidste sind
endnu mere, og vil modtage flere intuitive meddelelser,
der er stærkere og lettere for dig at høre og handle
på.Universet vil også guide dig i meget større omfang,
fordi du viser din vilje til at gå vejen, sende dig de rette
personer, oplevelser, bøger osv. Det kaldes i min verden
FLOW 
 
 7. Stol på dig selv
 
 Jo mere tro du har på din intuition, desto større bliver
resultaterne.
 Uanset om du vil tage bedre beslutninger, løse
problemer hurtigere eller skabe store planer for dit liv,
vil du nå dine mål hurtigere og mere effektivt, når du
bruger din intuition, lytter og handler på, hvad din indre
visdomskilde har at sige. 
 Ved at kende og lytte til din intuition, kan du Opnå dine
største drømme og skab et liv, du elsker - intuitionen er
vejen til succeskst



Øvelser til at fremme din
intuition.

Øvelse 1. Arbejd med direkte (bogstavelig) intuition
.
 Find et sted at sidde behageligt.  Følg din åndedrag ved at
tælle '1' på indånding og '2' på udånding Når du er
afslappet og rolig, skal du tænke på en begivenhed eller
situation, som du gerne vil have mere indsigt i. Fokuser
intensivt på begivenheden eller situationen i et par
minutter. Bed om at får en DIREKTE intuitiv oplevelse om
situationen i den nærmeste fremtid.  Giv slip.Nu arbejder
din intuition for dig, og du vil, hvis du lytter, og fornemmer,
modtage besked her om, fra din intuition.  
 
 Øvelse 2. Arbejd med indirekte (symbolsk) intuition.
 
 Snup et stykke papir og en pen eller blyant. Spørg dig selv,
"Hvad har mit liv brug for lige nu?"  tre gange i træk med en
pause mellem hvert spørgsmål.  Forestil dig, at du går mod
et mere meningsfuldt svar, hver gang du spørger. Når du
er færdig med at spørge for tredje gang , skal du hente din
pen og tegne et symbol på dit papir. Fortolk dette
symbol.  Hvad fortæller det ? Det behøver ikke ligne noget,
du kender fra dit liv, det behøver ikke direkte fortælle
noget i forhold til form. Måske giver det dig en følelse eller
tanke på, hvad du vil have godt af at give slip på, eller have
mere af i dit liv.



Øvelse 3. Lær at kigge efter og være opmærksom på
intuitionens subtile meddelelser.
 
 Forestil dig, at dine øjne, ører, hænder, hud, følelser og intellekt
kan strække sig ud i den uendelige verden og fange
fornemmelser, information, inspiration, viden og visdom som et
kabel eller en mobiltelefon indfanger usynlige bølger af lyde og
billeder. Hvad mærker du ? Hvad ser du ? Hvad sanser du ?
Hvad hører og mærker du ? Lav gerne denne øvelse sammen
med noget lækkert meditativt musik.
 
   Din intuitive krop
 
 Lav en aftale med dig selv, evt i din kalender, en dag, på 2-3
timer.  Når tiden er inde, skal du ud at køre en tur (eller gå, hvis
du er uden en bil) Begynd at køre uden at vide, hvor du skal
hen.  Prøv at modstå de første par 'ideer', du har om, hvor du
skal hen, egoet vil gerne tage over. Det er vant til at bestemme
retning i kørsel, da vi næsten altid har et bestemmelsessted.
Vent på den idé, der gør din krop afslappet.  Din krop er dit
bedste barometer for hvad der er rigtigt - hvis dit valg stammer
fra intuition, vil du opleve indre stillhed, og vide, at det er
rigtigt. Når barometeret er korrekt, skal du besøge den person,
sted eller begivenhed, der foreslås af din intuition. Det er ikke
nogen nem øvelse, men den er ret sjov.  Dit intuitive øje
 Sid stille og roligt hvor som helst og når som helst. Slap af dine
øjenbryn og pande. Lad musklerne i dit ansigt “smelte” slappe
helt af.  Indånd og udånd  rytmisk. Skab med dine indre øjne en
vision af dig, der udstråler sundhed og lykke til hver del af din
krop og til alle dem omkring dig. Denne øvelse giver en åbning af
dit 3 øje.  



Det intuitive øre
 
 Lad som om du har en indre DJ, og inviter din DJ til at spille
en sang, der er relevant for dig. Lyt til hvad du hører - det kan
være at det kun er et par ord - og spørg, hvorfor din intuition
valgte den sang på dette øjeblik.
 
 Øvelse 4. Arbejd med drømme og ændrede tilstande
.
 Inden du går i seng om natten eller lægger dig til hvile i løbet
af dagen, skal du lægge en pen og papir ved siden af   dig. Når
du har lagt dig, skal du mentalt bede din intuition om at
drømme en drøm, der vil gave dig, og give dig de indsigter du
har brug for.  Gentag din anmodning så ofte som muligt,
inden du falder i søvn.  Når du vågner op, selvom du ikke kan
huske noget specifikt, skal du skrive eller tegne det, der
kommer ind i dit sind lige i det du vågner. Måske giver det
ikke mening efter denne søvn, men det gør det måske ved
den næste.

TiØvelse 5. Stille  spørgsmål.
 
 Spørg dig selv: Hvis jeg vidste, at jeg ville modtage
hjælp fra min intuition, hvad er det, jeg er mest
bekymret for eller mest interesseret i at lade vokse nu
? Det kan være forhold, færdigheder,karriere, personlig
udvikling, økonomisk stabilitet osv. Formuler et
personligt spørgsmål og still det i dit indre så ofte som
muligt.



Øvelse 6. Arbejd med din intuition 
 
Begynd at arbejde med din intuition i dagligdagen, mærk
stemning, nær du træder ind i et rum, duft duften, se, føl... 
Stil spørgsmål i dig indre omkring situationer på dit
arbejde, eller kollegers behov, din egne behov, eller andres
agenda. Hvis du har klienter, til fx. Massage, coaching el.
Lign. Stil da spørgsmål omkring dem inde i dig selv. Du vil
hurtigt opdage, at når det handler om andre får du
hurtigere svar. Jeg tror på, at det er fordi, at her er egoet
ikke på spil. Her ønsker det ikke et bestemt svar. 
Ved at du begynder at være opmærksom, vil du få mange
flere hints, og få en følelse af, at vide på forhånd
 
. 
Held og lykke med at lave alle øvelser.
 
Kærligst Mette


