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Välkommen till Futurebook Challenge.

Den här kategorin är ofta en glömd kategori och just därför är den en av de viktigaste att få 
grepp om.  Som människor kanske vi inte har alla de verktyg som djuren har för att överleva, 
som vassa tänder, nattsyn, färdigheten att kunna ändra färgen på vår hud för att matcha om-
givningen mm, men i vårt fall är vår hjärna det mest kraftfulla verktyget när det kommer till vår 
överlevnad. Det är våra intellektuella färdigheter som definierar oss som art. Vår färdighet att 
kunna tänka är alltså det som håller oss vid liv. Allt vi har runt oss; kläderna vi har på oss, huset 
vi bor i, skolor, datorer, diskmaskiner, - absolut allt, har kommit till genom en tankeprocess. Det 
är vår hjärna och våra tankar som ligger till grund för att vi överlevt som art, men det finns ett 
problem, - tankar är ett val. 

Vi kan välja att tänka eller inte tänka. Vi kan välja att hantera ett problem, eller strunta i det. Vi 
kan välja vårt förhållningssätt och vårt fokus – eller välja tro att vi inte har ett val. Vi behöver inte 
styra våra hjärtslag, för de har naturen satt på automatik som de flesta andra kroppsliga funk-
tioner, men när det handlar om vårt tänkande, där har vi fått ett enormt ansvar. Ett ansvar som 
dessvärre alltför många inte tar. I de flesta situationer kan vår medvetenhet om något antingen 
bli klarare, eller mer diffust genom hur vi väljer att tänka. Vi har ju som sagt de facto ett val att 
tänka eller inte tänka, men genom att välja att tänka, är bara halva slaget vunnet. Den andra – 
klart viktigare halvan handlar om hur du väljer att tänka. 

Ditt sätt att tänka är avgörande viktigt eftersom det du ger ditt fokus, drar du till dig mer av. 
Tankar blir saker. Detta är något som vi kommer att fördjupa oss i, under den här kategorin från 
lite olika håll. Alla konstverk, all arkitektur, all utveckling, alla uppfinningar, allt i vår civilisation 
började med en tanke och skapades sedan genom en tanke- och handlingsprocess. Och precis 
på samma sätt, har allt i ditt liv skapats av en tanke som sedan genom en tanke- och handlings-
process, har skapat saker, situationer och resultat i ditt liv. Listan gällande ditt liv kan göras lång 
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eftersom den innefattar ALLT i ditt liv. Var du valde att gå i skolan, utbildning eller inte utbildning, 
de partners du valt, de vänner du valt, din hälsa, träning, var du bor, vad du jobbar med. Tankar 
blir saker. Det du väljer att tänka på, expanderar och skapar ditt liv. Vad du tänker på manifeste-
ras i din egen verklighet. Vi manifesterar alla någonting, för vi är skapare av vår egen verklighet. 
Frågan som är viktig dock att titta på är, - skapar vi vårt liv medvetet, eller utan att tänka oss 
för? De flesta människor lever sitt liv på autopilot och i reaktion på det som händer dem, snara-
re än att medvetet skapa den typ av liv de vill leva. Använder styrkan i tankarna bara tillräckligt 
mycket för att klara sig. 

Självklart skapar vi alla vårt eget liv genom hur vi tänker och fokuserar även om vi inte gör det 
genom medvetna val, men om du lever i en mental dimma skapar du ditt liv på ett sätt, - by 
accident. Men ett av våra mest kraftfulla verktyg vi har som tänkande människor är att vi kan 
ta kontroll över våra tankar. Om du börjar tänka medvetna tankar och guidar dig själv att tänka 
tankar som gagnar dig, som leder dig till en tydlig och klar vision av det liv du vill leva. Om du 
gör det, kommer de tankar som du tänker igen och igen, lägga grund för något helt annat än 
det som blir när du bara lever i reaktion på det som ÄR. 

För att veta hur du kan sätta igång tankeverksamheten inom den här kategorin, kommer vi nu 
ge ett exempel. Genom att lyssna på vad andra gjort och hur de tänker kan vi själva bredda vår 
egen perception och kan börja ställa oss nya frågor. 

Här är ett exempel från grundaren till det system som vi hämtat vår inspiration till Futurebook 
ifrån. Hans fyra övertygelser eller sanningar som ligger till grund för hans premise (utgångspunkt) 
gällande kategorin Mitt intellektuella liv är;

1. Mitt sinne är min starkaste tillgång. Alla mina mål och drömmar, all min strävan utgår ifrån och 
är avhängda av min förmåga att tänka på ett högkvalitativt sätt. Så jag behöver verkligen värde-
sätta min hjärna och mitt sinne. Jag behöver öva upp det, jag behöver ge det näring, verkligen 
ta hand om det. 

2. Den bästa indikatorn på sann intelligens är hur intelligent jag lever mitt liv. För mig handlar inte 
sann intelligens om IQ, eller vad jag fick på högskoleprovet. Det handlar inte om mina skolbe-
tyg, även om det är det sätt som vår kultur tenderar att mäta intelligens. Jag tycker det är ett 
för smalt sätt att tänka. Vad har vi för nytta av vår intelligens om vi inte kan använda den till att 
skapa oss ett bättre liv? Det spelar ingen roll hur smart jag är om mitt liv är en katastrof. Och är 
det en katastrof, hur smart är jag då egentligen? Att leva ett framgångsrikt, balanserat, intelligent 
liv i vår kultur är i sanning definitivt en svår uppgift som kräver en hel del djupt tänkande. Om 
du träffar en person som lever ett sånt liv, vet du att du tittar på en fantastisk prestation. Att du 
träffat en riktigt smart person. 

3. Jag kan välja att tänka och jag kan välja vad jag vill tänka på.  Återigen, det handlar om att 
välja. Eget ansvar - Det är mitt mantra. Människor kan välja att tänka eller inte och jag väljer att 
tänka. Jag väljer dessutom vad jag vill tänka på. Självklart kan jag inte kontrollera allt som hän-
der runt mig i den yttre världen, men jag kan kontrollera min inre värld. Jag kan kontrollera mitt 
tänkande. Jag kan ta kontroll över den processen och börja tänka medvetet och guida mina 
tankar mot en klar och tydlig, väl definierad bild av min ideala nutid och framtid. Jag kan vara 
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målmedveten med att leda mina tankar och jag kan hantera dem för att skapa den värld jag vill 
ha. Jag kan skapa den mentala bilden av det jag vill ha. Jag kan hålla fast vid den, stanna vid 
den och tänka på den varje dag. Och om jag gör det, vet jag att jag kommer att attrahera in det 
i mitt liv. 

4. Det jag tänker på, drar jag till mig. Mina tankar blir saker. Jag pratar om The law of attraction, 
Attraktionslagen, (* vår notering - den kommer vi strax att fördjupa oss i eftersom vi vet att vet-
skapen om den faktiskt förändrar liv). Jag vet att det jag tänker på igen och igen programmeras 
in i mitt nervsystem. Det är det jag kommer skapa. Vad jag kommer att uppleva i mitt liv. Det är 
vad jag kommer att bli. Det är som magi, det är som att förtrolla mig själv och sen skicka ut det 
i Universum. Och den förtrollningen kan faktiskt vara både positiv och negativ, så vi måste vara 
försiktiga. Du kan tänka dig frisk men du kan även tänka dig sjuk. Allt handlar om hur du tänker.  

Under kategorin Mitt intellektuella liv, vill vi nu ge dig en lite mer fördjupad bild av vad Attrak-
tionslagen är och vill du fördjupa dig ännu mer, har Lili Öst – en av skaparna av Futurebook, 
skrivit ett flertal böcker om Attraktionslagen. Varför vi valt att lägga detta under den här katego-
rin och inte under spirituellt, är för att det uteslutande handlar om vårt tanke- och känslofokus 
i samarbete med denna universella naturlag. Det handlar inte om den spirituella delen av oss, 
utan snarare om en tvärvetenskap, som har med vårt kognitiva- och emotionella fokus att göra. 
När du får en fördjupad insikt om vad den här lagen innebär, kommer du förstå varför du har 
allt att vinna på att, - på djupet, sätta dig in i hur du kan samarbeta med den till din fördel. För 
samarbetar med den gör vi hela tiden, men omedvetna om den och omedvetna om vårt eget 
inre tanke- och känslofokus, kan det samarbetet lika väl bli till vår nackdel, för är det så att det 
du oftast fokuserar på är det du avskyr, det du är rädd för, det du inte vill ha, irriterar dig på, lider 
brist på - då är det just dessa saker som du blir en magnet för, som du ofelbart kommer att dra 
in mer av i ditt liv, för det är så attraktionslagen fungerar. Så med det sagt, - låt oss dyka in lite 
djupare, så du kan följa med oss i resonemanget. Ett hett tips från oss är - för att du ska kunna 
få ut det mesta möjliga av resan - är att du har ett öppet sinne och inte låter den kunskap du 
hittills besuttit - begränsa dig i det vi nu ska berätta.

Attraktionslagen, Lagen om attraktion, Loa eller attraktionskraften som man också kallar den, 
är en universell naturlag. Gravitationskraften är en annan naturlag. Det är alltså denna typ av 
universell lag vi talar om här. Bara för att du inte riktigt vet hur gravitationslagen fungerar, bety-
der det ju inte att den inte fungerar för dig, utan den fungerar ju som den gör, oavsett om vi är 
medvetna om den – eller inte. Precis på samma sätt är det med attraktionslagen. Gravitations-
lagen är inte värderande och det är inte heller attraktionslagen. Universum är uppbyggt i olika 
frekvenser. Positivt fokus är högfrekvent och negativt fokus är lågfrekvent, och eftersom attrak-
tionslagen fungerar lika – attraherar- lika, så ser du säkert att man inte kan attrahera positiva 
resultat med ett negativt fokus. Det är som radions och tv:ns MHz. Du tunar ju inte in P4 om det 
är P1 du vill lyssna på. Det är ju solklart för de flesta av oss. Eller att du trycker på den knapp på 
fjärrkontrollen där du vet att kanal 4 är inlagd, men hoppas att Canal + ska glida in lite snyggt… 
(fast du inte ens har den i ditt utbud) Det är ju inte heller något vi skulle göra, för det förstår vi 
att det inte fungerar. Men de flesta har ingen aning om att det fungerar på samma sätt i vårt 
samarbete med universum. Låt oss hänga kvar lite vid universum. Allt i universum är vibreran-
de energi. Även våra tankar och känslor. Ju mer du tänker en tanke - ju mer vibrerar den. Och 
ju mer den vibrerar, ju mer magnetisk blir den och börjar dra till sig mer av det som ligger och 
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vibrerar på samma vibrationsfrekvens. Det som liknar. För att förenkla det lite. Om du tänker dig 
själv som en magnet (och självklart vet vi att magnetism handlar om att opposites attracts) men 
dels är det en så bra metafor för att få en bild om hur den fungerar och dels så är det faktiskt så 
den fungerar)

Så med magneten som metafor, - De tankar du tänker mycket - blir mycket magnetiska. De du 
tänker lite - blir lite magnetiska. Och de du aldrig tänker - blir lika magnetiska som två träklossar...
Om vi tar ett vanligt exempel ur livet som många lever i ständigt, så ser du förhoppningsvis 
direkt vad man genom den och sitt mesta tanke- och känslofokus drar till sig mer av.  - Vad tror 
du att du aktiverar för energier och blir en stark magnet för, om du hundra gånger om dagen 
tänker att du lider brist på pengar, att du inte har råd, att du oroar dig för hur du ska kunna be-
tala månadens räkningar osv. Inte en gång tänker positivt gällande din ekonomi, - att det endast 
är ett temporärt läge och inte en statisk situation och/ eller inte fokuserar på dina möjligheter att 
förändra din nuvarande ekonomi... Hur djupt tror du att du själv cementerar din oönskade situa-
tion?! Tror du att du kommer att lösa den om ditt fokus är på situationen i sig, mer än den är på 
LÖSNINGARNA av situationen? Möjligheterna att lösa situationen ...

Vi lever i ett inkluderande universum, vilket betyder att vi bara kan bjuda in det vi VILL ha, och 
inte tänka bort det vi inte vill ha, eftersom så fort vi aktiverar en tanke - så blir den magnetisk 
och börjar vibrera och dra till sig det som liknar.

Det finns inga negationer i varken vårt undermedvetna eller universum, så ordet INTE finns inte 
förutom i vår vokabulär, vilket ställer till det duktigt för oss, eftersom det inte finns något som vi 
fokuserar så hårt och ofta på som de saker som vi INTE vill ha i våra liv eller som INTE fungerar... 
Vi lever i elektromagnetiska fält och vi har även elektromagnetiska fält runt oss. Det fältet vi har 
runt vårt känslocentra (hjärta) är 5 000 gånger starkare än det vi har runt vårt tankecentra (hjärna) 
och vi kan bara sända en signal ut från oss, vilket betyder att även om du försöker tänka positiva 
tankar (vilket alltid gagnar oss), - men samtidigt känner en negativ känsla, så vinner känslan 
varje gång och ligger till grund för vilken frekvens du sänder på och attraherar från. 

Vi hoppas att du börjar se ett mönster! Det är mycket att smälta! Framför allt är det säkert flera 
som behöver tänka igenom om de verkligen kan tro på det vi berättar här ... Till er som tvivlar 
kan vi dock säga detta: Det spelar ingen roll vad du tror - attraktionslagen fungerar precis som 
den gör i alla fall, oavsett vad du tror... Vilket betyder att vi alltid - oavsett VAD vi än tror, ändå 
har allt att vinna på att se till att vi lär oss hur denna lag fungerar så att vi inte använder den mot 
oss själva av ren okunskap!

Du har allt att vinna på att bli en medveten tänkare, lära dig att kalibrera dina tankemönster, för-
djupa dig i läran om attraktionslagen och öka upp självinsikten. Din Futurebook kommer att bli 
det bästa verktyg du någonsin kommer ha för att arbeta med Attraktionslagen på ett sätt som 
gagnar dig och för att kunna manifestera allt du vill ha i ditt liv. Just nu håller du på att tänka 
igenom alla de viktigaste områdena i ditt liv, definierar dem, illustrerar dem, lever med dem och 
låter dem få fullt fokus i ditt liv dagligen. De bilder du kommer fram till i ditt arbete kommer att 
bli så klara och så kraftfulla, så slutligen kommer din vision och verkligheten att bli samma sak. 
Ditt sinne är otroligt viktigt. Hedra det. Värdesätt det. Välj att tänka och välj hur du tänker om allt 
som är viktigt för dig. Jobba hårt och medvetet på att utveckla ditt sinne och låt det ta dig dit du 
vill gå. Du kan använda din magnifika färdighet att tänka, till att bokstavligen manifestera allt det 
du vill ha i ditt liv.  
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Inför din övning i detta avsnitt:

Bli medveten om dina negativa tankar och ersätt dem med mer byggande, stärkande, positiva 
tankegångar. Detta gör du genom att bli medveten om dina dagliga tankemönster. Bli medveten 
om vad som triggar dina positiva kontra negativa tankar. Observera hur du pratar med dig själv i 
huvudet och ersätt dina negativa monologer och tankar med positiva affirmationer.

Hur uttrycker du dig? HUR uttrycker du dig när det gäller negativa saker? T ex istället för att 
säga ”det här är verkligen ett helvete” är det bättre att säga, det här är en riktig utmaning. Det 
kanske låter som en ordlek, men det är en viktig ordlek, för det handlar om vilken känsla som 
skapas av orden vi säger. Det bästa sättet att bli medveten om sina negativa tankemönster, är 
genom känslan i magen. 

Våra känslor är nämligen ett väl utvecklat larmsystem. Positiva tankar hör ihop med positiva 
känslor, och negativa tankar med negativa känslor. Vilket betyder att om du känner en negativ 
känsla i magen, har den föregåtts av en tanke som matchar. Vill du inte ha mer av den känslan i 
magen, behöver du byta riktning på tanken. Se över var i din inre och yttre kommunikation som 
du kanske binder fast dig vid ett negativt flöde genom hur du tänker och uttrycker dig. När du 
fördjupar dig ännu mer inom läran om Attraktionslagen, kommer du att förstå både hur och till 
vilken grad du påverkar både dig själv och vilken attrahent du blir, genom ditt mesta fokus. 
Vilka är dina negativa ”sanningar” som begränsar dig? Försök komma på så många negativa 
”sanningar” som du matar dig med varje dag eller i alla fall tillräckligt ofta, både i ditt huvud som 
i samtal med andra. Vad säger du om dig själv till dig själv? Hur pratar du om dig själv med 
andra? Vad är dina övertygelser om din kapacitet, dina möjligheter, dina skills, ditt kunnande, - 
allt det som utgör din dag. Vad säger du till dig själv när du passerar en spegel? Vad säger du till 
dig själv i provrummet när du ska köpa kläder? Vad säger du om dig själv till dig själv på jobbet? 
I samtal med dina kollegor, med din chef? 

Ge detta en riktigt god funderare för det kommer du ha nytta av i var och en av de 14 katego-
rierna och i livet i stort. 

SUMMERING: 
1) Vi är människor och vårt viktigaste överlevnads verktyg är vår hjärna 
2) Vi kan välja att tänka eller inte tänka, och vi kan alltid välja vad vi väljer att tänka på 
3) Tankar blir saker 
4) Attraktionslagen i samarbete med vårt tanke- och känslofokus påverkar våra resultat

Ha en fantastisk dag och skapa medvetet det du vill attrahera! 
#lovepeaceandhappiness

Michelle Dandenell & Lili Öst 
Team Futurebook


