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Kalibrera Din Inre Kompass – Möt ditt mörker 
 
Vad finns i vårt mörker? Vad kan vi lära oss om vi vågar stå kvar i det? 
De här frågorna är framtagna för avsnittet ”Möt ditt mörker”, men kan såklart 
göras för sig själva.  
 
I avsnittet pratar jag om ’Källförnimmelse’, det är när din källa av urkraft är så 
stark att du får kontakt med den. Ibland är det klart och medvetet, ibland är det 
att källan, urkraften, gör allt för att du ska lyssna in. Det kan vara en bild, en 
känsla, en färg, ord… det tar olika former. Och när det händer gör vi bäst i att 
lyssna. 
Nedan ser du frågor för att följa Källförnimmelsen. För att förstå den och med 
hjälp av källans, kraftens, vägledning kalibrera om din inre kompass så du kan 
fortsätta framåt med en tydligare intention. 
Lista först 5 – 10 situationer där du upplevt avundsjuka eller svartsjuka. För varje 
situation svar sedan på följande frågor: 
 

Förnimmelsefrågor: 
Vad är det i situationen som den andra personen har, som du vill ha eller känner 
att du går miste om? 
Varför vill du ha det här? 
Vad i ditt liv kommer förändras om du får saken, eller upplever situationen? 
Vad är det som lockar med saken eller situationen? 
Hur känner du att du kommer må när du får det du längtar efter? 
Vad behöver du göra för att komma dit? 
Vad kan du göra just nu för att röra dig mot det just nu? 
Är det värt det? 
Eller är det så att nu när du gett dig själv tid att känna klart, att utforska längtan, 
känns det inte längre lika intressant och du kan släppa taget om det? 
 
 
Återkom till den här övningen, och frågorna för att kalibrera om när det behövs 
Lycka till på din resa 
/Vevve 
 
 
 
 
 
 


