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Hej och välkommen till Futurebook Challenge. 

Idag ska vi utforska den fascinerande och kraftfulla kategorin, - ditt emotionella liv. Ordet emotion, 
är enligt psykologiguiden.se idag en vanlig psykologiterm för känsloreaktioner med allt vad de 
innebär av känsloupplevelser, kroppsliga förändringar, mimik, kroppshållning och beteenden. 
Många har nog inte ens tänkt på den här kategorin överhuvudtaget. I alla fall inte på det sätt 
som vi här på Futurebook. De flesta har inte heller någon aning om vad de egentligen uppfattar 
och tror på gällande sina känslor. Vad känslor är, var de kommer ifrån eller varför de är så oer-
hört viktiga i vårt liv. Det har gjorts mycket intressant forskning gällande detta ämne genom åren 
och den här kategorin skulle vi kunna skriva en hel bok om, men eftersom vår Challenge bara 
har som uppgift att ”sätta an” ett fördjupat sätt att arbeta med den personliga utvecklingen, 
nöjer vi oss just nu med att börja att fördjupa oss lite i vad våra känslor är och hur vi faktiskt kan 
använda dem till att öka upp kvalitén på vårt liv. 

Låt oss börja med att belysa den så kallade magkänslan; Har du varit i en situation någon gång, 
där du haft en känsla i magen att det är något som inte är som det ska? Du inte kan sätta 
fingret på vad det är, men du vet ”inom dig” att det är något som är fel. Vi kan konstatera att 
det här inte är en logisk iakttagelse och den går inte att definieras intellektuellt, alltså i din tänk-
ande hjärna, utan den känns bara i kroppen. Men bara för att den inte kan definieras med vår 
tänkande hjärna betyder det inte att den inte är tillräckligt stark för att vara en viktig information, 
utan att den springer ur ett annat fokus i vår kropp än vår tänkande hjärna. Man kan kalla det 
intuition, en föraning, en magkänsla, - du vet bara att något är fel. Vi har nog alla haft den typen 
av upplevelse där vi plockat upp någon typ av negativ data, som på något sätt inte snappats 
upp av/tagit sig förbi vår intellektuella medvetenhet, men som våra känslor plockat upp signalen 
av. Om du fungerar ungefär som oss som skapat Futurebook, så har du lärt dig att uppmärk-
samma dessa känslor, att lyssna på din magkänsla, eftersom den väldigt ofta visar sig vara rätt. 
Vad beror det på kan man ju undra? Vad handlar det om? Hur kan våra känslor veta och vad är 
känslor – egentligen?
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Idag vet vi att hela kroppen besitter intelligens. Att hela kroppen är hjärnan. Man vet också att 
inte bara vår hjärna är ett kognitivt organ utan att även vårt hjärta är det. Känslor är kroppsmed-
vetenhet, eller man kanske kan kalla det kropps visdom. De är vår medfödda intelligens. De är 
signaler som kommer från någonstans djupt inom oss som kommer upp i respons på vår realitet. 

Våra känslor finns där för att berätta något för oss och ofta är de ett ”call to action”. Den där 
obehagliga känslan du kan få i magen, är din kropps visdom som talar om för dig att du ska 
vara försiktig, att du behöver vara på din vakt. Rädsla kan tala om för oss att vi ska akta oss. 
Ilska talar oftast om för oss att det finns en eller flera gränser som blivit kränkta på något sätt. 
Känslor som kärlek, lycka och glädje, - dessa underbara härliga känslor, är signaler som berättar 
för oss att vi gör något rätt. Att vi gör gynnsamma val som korrelerar med det vi känner är posi-
tivt för oss.  Angenäma känslor som dessa säger till oss att fortsätta göra mer av samma sak. 
Våra känslor är verkligen en helt otrolig gåva som vår art har fått till sig. Och våra känslor ger 
oss ju faktiskt gratis kunskap och de är inget vi behöver gå till skolan för att lära oss, utan de är 
inbyggda i vårt system. I det vi är gjorda av. Och de är vårt allra bästa alarmsystem. Visste du 
om att alla tankar har en känsla som hör till? Att ingen tanke någonsin kommer naken. Positiva 
tankar – hör ihop med positiva känslor. Och negativa tankar – med negativa känslor. Rent spon-
tant hänger inte en positiv tanke ihop med en negativ känsla, men du kan – som en medveten 
action, plantera en positiv tanke i syfte att påverka en negativ känsla. Men spontant hänger 
alltså inte positivt och negativt ihop, vilket betyder att känner du en negativ känsla i magen, talar 
den om för dig att du har tankar som inte leder dig i en gynnsam riktning. Dina känslor visar dig 
att något inte står rätt till. Om du börjar att lyssna på dina känslor när de alarmerar, hjälper du 
dig själv att inte gå in i saker/acceptera saker/göra saker som ditt känslosystem starkt känner är 
fel för dig.

Men, har alltid våra känslor rätt? Absolut inte! Vi har nog alla haft emotionella reaktioner som vi 
ångrar vid ett senare tillfälle… som t ex blivit arga eller avundsjuka över något urdumt. Att alltid 
låta oss ledas av våra känslor allena är inte alltid ett vinnande koncept. Om du t ex blir kär i nå-
gon som har sex skilsmässor bakom sig och som har blivit arresterad ett upprepat antal gånger 
för misshandel, kan det ju vara en bra idé att lyssna på något annat än bara dina känslor. Du 
behöver definitivt även använda huvudet! Och ibland kan vårt hjärta och vår hjärna ha olika 
uppfattningar om vissa saker och om det är fallet kan du vara säker på en sak; - att något är fel. 
Någonstans är det någon typ av error, en konflikt på någon nivå eller någon typ av motsägelse. 
Ibland handlar det om hjärnan, ibland om hjärtat och ibland kan det gälla båda. Vi måste adde-
ra till medvetenhet till situationen för att komma underfund med vad som känns rätt. Det finns 
huvudfotingar som lever helt avskurna från sina känslor och som bara fattar alla beslut i huvu-
det och de förlorar 50% av den viktiga information som vi behöver för att ta beslut som vi kan 
leva med på ett – för oss positivt sätt. Sen finns det hjärtfotingar, som helt skurit av hjärnan och 
bara går på sin magkänsla och vad de känner för. De missar också 50% av den viktiga informa-
tion som vi behöver för att fatta de rätta besluten. När vi lyckas att leva med hjärta och hjärna i 
balans, får vi tillgång till hela vår potential och får en mycket vidare palett med kunskap som kan 
hjälpa oss att leva det extraordinära liv som vi satt kursen mot. 

Dina känslor kan verkligen både vara dina bästa vänner och dina värsta fiender! Om du har en 
hälsosam relation med dina känslor, - om du uppmärksammar, accepterar och värdesätter dem. 
Om du ser på dem som ett medvetande verktyg, så kommer du att ha en inbyggd barometer 
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som hjälper dig att ta bra beslut. När du tar in din emotionella förmåga som ett verktyg på allvar 
och lyssnar på din magkänsla medvetet, så kan den hjälpa dig i många situationer att undvika 
att göra något dumt. En hög emotionell intelligens hjälper dig att vara väldigt snabbtänkt, säker 
och grundad. 

När du verkligen uppmärksammar dina känslor har de en direkt helande kraft. När du respekte-
rar dem – respekterar du DIG. Din känsla kan tillsammans med din intellektuella kraft hjälpa dig 
att förstå och hantera vilken problematik, sår eller smärta som helst i ditt liv. Om du lyssnar på 
vad dina känslor försöker att tala om för dig, kan du bli intimt sammankopplad med den djupas-
te delen av dig själv. Å andra sidan, om du inte värdesätter dina känslor, när du är i kamp med 
dem, ignorerar dem, försöker trycka ned dem eller blockera dem, tenderar de att växa sig ännu 
starkare, eftersom känslorna i fråga, försöker tala om något för dig och oftast försvinner de inte 
förrän du förstått vad det är som det handlar om. När vi inte lyssnar på vad våra känslor försö-
ker tala om för oss, skapar vi en intern kamp som vi många gånger inte ens är medvetna om, 
men som skapar en enorm inre frustration, som vi oftast inte kan sätta fingret på. 

Ju mer du försöker trycka ned dina känslor, ju starkare behöver de bli för att bli hörda. Men när 
du tillåter dig själv att kännas vid dem, att uppleva dem, lyssna på vad de har att säga och res-
pektera dem, börjar de oftast att stegvis eller momentant försvinna. Så snart en känsla har gjort 
sitt jobb, brukar den oftast träda tillbaka frivilligt. 

Det finns en annan intressant och viktig aspekt gällande känslor som är viktig att få med sig och 
det är att man medvetet kan skapa ett känslotillstånd. T ex, om du vill uppleva ett känslotillstånd 
av rofullhet och stillhet, så kan du skapa det här känslotillståndet genom att göra vissa saker. 
Det finns olika recept för det, som t ex att vara ute i naturen, flanera i vackra omgivningar, lyssna 
på härlig rogivande musik eller söka dig till vattnet och ta in ljudet, vyn och kraften. Att omge dig 
själv med vackra interiörer, växter, blommor etc. Att tysta ditt sinne, omge dig med lugn, värme 
och kärlek. Att meditera eller bara sitta i stillhet. Att måla om du tycker om det. Du kan säkert 
komma på fler saker som ger dig känslan av rofullhet och stillhet. Bara att tänka på saker som 
känns avkopplande för dig kan lugna ditt sinne och sätta dig i ett lugnt och behagligt känslotill-
stånd. Det finns ju faktiskt ett recept för varje känslotillstånd. Det finns ett recept för lycka, men 
det finns även ett recept för t ex avundsjuka. Det finns ett recept för glädje och passion, men 
det finns även ett recept för ilska och ledsamhet. Du kan hamna i dessa emotionella tillstånd ge-
nom att göra vissa saker. Och detta faktum är oerhört viktigt att förstå och ta till sig, för när du 
förstår att dina känslotillstånd kan skapas, att du inte bara behöver hamna i dem, kan du med-
vetet välja vilka känslotillstånd du vill uppleva på en daglig basis och vilka som du faktiskt inte vill 
tillåta i ditt liv. Detta kallas för emotionell kontroll. 

Vi påstår inte att vi kan må toppen och känna oss toppen varje sekund av varje dag. Det händer 
hela tiden saker runt oss, - situationer på jobbet, människor som sviker oss, trassel i relationen, 
problem med barnen. Vi upplever ofta dagligen friktion på ett eller annat sätt, vi hamnar i stress 
och dispyter och ibland hamnar vi i situationer som skapar negativa känslor som är så kraftfulla 
så att de, just där och då och ibland även till och med en lång tid framåt, överskuggar allt annat. 
Dessa känslor kan vara svåra att förändra, i alla fall en tid. Det kan handla om svåra saker som t 
ex förlusten av ett barn, en skilsmässa eller kanske en svår olycka där man själv eller någon när-
stående skadats svårt. Saker av denna dignitet kan vara så svåra att hantera känslomässigt att 
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det kan kännas som en omöjlighet att skapa positiva känslor på kommando medan du försöker 
att hitta en väg att stå ut, men för det mesta, om man inte råkat ut för ett svårt trauma, kan man 
öva upp en enormt stark påverkan, en emotionell kontroll över de känslotillstånd du har på en 
daglig basis. 

Ett tips som vi gärna vill ge dig är att när eller om du hamnar i/upplever en negativ situation, är 
att du tänker dig att du sätter den i en cylinder. För precis som vi nämnt ovan, så är det lätt att 
starka negativa situationer, ofta lägger sig som en matta över hela vårt liv. Inte bara är en negativ 
del av det. Man behöver inte vara med om något så hemskt som att förlora någon, utan många 
har detta förfaringssätt gällande allt negativt i livet. Stort som smått. Om något negativt händer – 
påverkas hela livet negativt och inget positivt kan eller får belysas, tills detta dåliga som hänt, har 
löst sig. Då först, kan livet bli bra igen.  Problemet med det är, att då kanske det blir friktion på 
något annat ställe och då måste livet ligga under den här negativitetsmattan som överskuggar 
allt, till detta löst sig osv. Du ser säkert att om detta är strategin man lever utifrån, så finns det 
väldigt få chanser att någonsin få ett positivt flow i livet utan tvärtom kanske man lägger den 
största delen av sitt liv under den här mattan. Men om du kapslar in det negativa i en cylinder 
(och det kan kanske ibland vara ett helt gäng med cylindrar i ditt liv,) men mellan och runt dessa 
cylindrar finns det plats att fokusera på allt det där positiva som också finns i livet, stort som 
smått, parallellt som det som finns i cylindern/cylindrarna.

Tänker du på och gör saker som gör dig lycklig. Som ger dig en härlig känsla i magen, kommer 
det göra att du känner dig lyckligare. Tänker du på och gör de saker som får dig att slappna av, 
- kommer du att känna dig mer avslappnad. Du kan faktiskt – på allvar, lära dig att hantera dina 
känslor i ditt vardagliga liv. Men du behöver se att du verkligen har förmågan att ta kommando 
över dem och inte bara leva i tron att det bara är de som kan ha kommando över dig. Förmå-
gan vi har att kunna kroka i vår kroppsvisdom, att lära oss av våra känslor och låta dem guida 
oss, - är ett enormt starkt verktyg. Att identifiera vilken typ av känslotillstånd du vill uppleva och 
veta hur du kan skapa det, är också ett enormt kraftfullt verktyg. Att utveckla dessa två färdig-
heterna, dessa kraftfulla verktyg simultant, kan förändra allt i ditt liv! Här kan Mental Träning vara 
till stor hjälp för att nå dessa verktyg som kan hjälpa dig till rätt tillstånd.

Vare sig vi gillar det eller inte, så har vi ju en massa starka känslor varje dag. Vissa är positiva, 
andra är negativa och resten befinner sig någonstans däremellan. Så att förstå våra känslor 
och vad de guidar oss i, är verkligen en avgörande viktig parameter när det handlar om att leva 
det extraordinära liv som vi vill leva. Att både lyssna på dem, respektera dem, förstå dem och 
dessutom ta till oss vad de säger oss och kombinera dessa insikter med att medvetet välja det 
känslotillstånd vi vill leva och verka i den största delen av vår dag, hjälper oss att levla momen-
tant och konstant. 

Så, med det sagt, ska vi börja att knyta ihop säcken för dagen. Idag har vi belyst det faktum att 
vi verkligen kan lära oss en massa saker genom våra känslor och vårt känsloguidnings system. 
Och att vi kan använda dessa till att hjälpa oss själva att navigera genom våra dagar på ett bätt-
re sätt. På ett sätt som gagnar oss. I nästa avsnitt kommer vi att dyka ännu djupare ned i denna 
fascinerande kategori och utforska vad det är som får dig att ticka, vad som gör dig lycklig och 
vad som gör dig olycklig. Vi hoppas och tror att du kommer att tycka att det här detektivarbetet 
är otroligt intressant och värdefullt, men det är nästa avsnitts fokus, - här och nu är du framme 
för övningen som hänger ihop med det här avsnittet, så gör dig beredd. 
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Hoppas du fått med dig några riktigt bra insikter idag som kan hjälpa dig att levla ytterligare ett 
steg. Klappa dig själv på axeln för att du gett dig tiden och respekten att låta dig själv växa även 
idag och skapa nu en fortsatt härlig dag, så hörs och ses vi i nästa avsnitt igen när vi fortsätter 
att utforska ditt emotionella liv!

Lycka till nu!
#lovepeaceandhappiness

Michelle Dandenell & Lili Öst
Team Futurebook


