
DAG 12: 
MIN ENERGI



Välkommen till dag 12 i Futurebook 30-days Challenge.

Vad är energi? Energi är ett komplext och brett område och att jobba med frågor som rör energi, kan 
vara ganska svårt. Energi finns i många olika former men går inte att ta på eller att se. Men svåra saker 
behöver inte innebära att de är omöjliga att förstå utan kan tvärtom utmana oss att lära oss mer om och 
försöka att förstå. Här kommer några förklaringar av vad energi är och grundläggande energibegrepp.

Energimyndigheten definierar energi så här:
”Energi kan beskrivas som något som medför förändring eller någon form av uträttat arbete, en kraft som 
sätter något i rörelse. Energin kan finnas lagrad eller vara något som omvandlas i olika former. Till exempel 
finns energi lagrad i olja som förädlas till bensin som driver motorn i en bil. Då omvandlas lagrad energi till 
rörelseenergi som får bilen att förflytta sig. Energin finns också lagrad i maten vi äter, i form av kolhydrater, 
som vår kropp kan omvandla till värme och rörelse.”

Göran Carstedt som är ekonomie doktor med ett tungt cv inom ledarskap och hållbarhet delar gärna med 
sig av sina erfarenheter från chefsroller i organisationer som Volvo, IKEA och Clinton Climate Initiative. 
Med erfarenhet från vitt skilda organisationskulturer ser Göran Carstedt en gemensam nämnare när det 
gäller framgångsrikt ledarskap. 

”För att åstadkomma något krävs mänsklig energi. När man bjuder in folk till något som är meningsfullt och 
lärorikt, något som är värt deras fulla engagemang, då skapas en stark och dessutom förnybar energi.” 

Här kan vi dra en direkt parallell till självledarskapet. För att värna om sin egen energi, behöver vi skapa 
ett liv som för oss känns meningsfullt, lärorikt och som inspirerar oss så till den milda grad att vi vill ge det 
vårt fulla engagemang. Utvecklar vi livet i den riktningen, lägger vi grunden till att hela tiden kunna skapa 
förnybar energi.

Energi är ett ämne att verkligen ta på allvar, men ändå är det alltför vanligt att man inte ser lagen om orsak 
och verkan gällande just vår energi. Att vi de flesta gånger faktiskt själva kan höja en låg energi, men vi 
lyckas aldrig med den bedriften om vi lägger ansvaret på vår låga energi på någon/något utanför oss själva. 
För som vanligt handlar det om att förändra det som vi inte är nöjda med genom förhållningssätt, våra 
handlingsstrategier och vårt fokus. 
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Många gånger kan vi känna oss kraftlösa. Utan anledning, kanske vi tänker, - men om vi tittar på alla de 
parametrar vi har runt oss dagligen som antingen ger eller tar energi, kanske vi får en fingervisning om 
varifrån kraftlösheten kommer. Kan det vara maten vi ätit, eller inte ätit? Mängden, - för lite, för mycket? 
Mängden vätska vi fått eller inte fått i oss. Hur många timmar vi sovit och kvalitén på sömnen. Om vi har 
varit fysiskt aktiva, eller om vi suttit still för mycket. Om vi gör något vi älskar att göra eller känner aversion 
emot? Om vi går omkring i orostankar? Det finns en massa saker som vi glömmer att ta in i vårt medve-
tande på daglig basis och bara genom att höja medvetenheten om detta, höjer vi faktiskt vår energi.  Ett 
sätt att hjälpa sig själv att leva sitt liv i hög positiv energi, är att ta ut intentionen för veckan i stort/samt att 
dagligen sätta an intentionen med dagen för att rikta sin energi i en medveten riktning. En stor vinst av det 
blir att man: 

1) till större grad får ut det man själv vill ha ut av dagen istället för att bara låta dagen bli som den blir 
2) minimerar risken att leva för mycket i reaktion på andras behov och intentioner, vilket kan vara oerhört  
    dränerande om man genom sitt fokus på att möta det, tar fokus från vad man behöver lägga sin tid på  
    och vill göra.  
3) eliminerar känslan man kan få av att man glömt något, vilken ofta dyker upp om man har mycket att  
    göra och inte satt någon struktur att förhålla sig till där man kan beta av det som är gjort. Denna känsla  
    är en riktig energitjuv.

Cecilia Duberg, leg psykolog specialiserad i hälsopsykologi, ledarskap och mental träning har i sin bok 
Elefanteffekten en bra uppdelning av olika energikategorier. Fysisk energi, Psykologisk energi, Emotionell 
energi och Relationell energi.

Fysisk energi, handlar om att ge sig själv rätt bränsle samt att hjälpa kroppen att skapa energi genom 
fysisk aktivitet. Om vi slarvar med mat, vätska och träning, berövar vi oss själva kraften som vi faktiskt kan 
säkerställa till stor del just genom den fysiska energin. Att röra på sig stimulerar blodflödet och syresätt-
ningen i kroppen. Rörelse och träning har också bevisad effekt på frisättningen av endorfiner, som gör 
oss glada. Och när vi är glada känner vi oss ofta energifyllda, så detta skapar verkligen en positiv åtta. 
Många människor som lider av trötthet och stress har blivit hjälpta av att ta sig bort från tv:n och ta sig ut 
i naturen. När vi är i naturen ökar alfavågorna i hjärnan, vilket gör att vi får ett behagligt lugn. Hjärnan kan 
återhämta sig och vi får ny energi. Må bra-hormoner som oxytocin, endorfiner och serotonin får ny fart när 
hjärnan är i balans och när vi rör på oss. 

Psykologisk energi, handlar om koncentration och kognitivt fokus. Om vi t ex sitter koncentrerade med 
tankeutmanande uppgifter, blir vi till slut trötta och behöver låta hjärnan ta paus genom att bryta fokus,  
ge oss mentala pauser, mental avslappning så vi kan re-loada oss själva. När vi har tidsbrist och deadli-
nes sitter vi ofta extremt fokuserade timme ut och timme in med odelat fokus för att vi kanske måste bli 
klara med det vi har fokus på. Dessvärre blir det kontraproduktivt att bara köra på utan mentala pauser, 
för när hjärnan blir uttröttad, får vi tunnelseende, tänker långsammare, sammanhangen blir mer diffusa 
och vi får inte längre tillgång till hela vår mentala kapacitet. 

Emotionell psykologi, handlar om upplevelsen av intensiva känslor. Passion som tar över vår vardag, 
nervositet inför något som vi ska utföra som är viktigt för oss, sorg efter en närstående som gått bort 
eller sorg och uppgivenhet över en relation som tagit slut, allt detta kan definitivt göra oss trötta ända in i 
själen. Duberg konstaterar att utmattningssyndrom ofta är ett exempel på emotionell trötthet, som precis 
som all annan energi behöver byggas upp, fyllas på och återhämtas igen.

Relationell energi, är inte som de andra kategoriernas energi som minskar när de används, utan tvärt-
om så ökar den när den aktiveras. Positiva interaktioner med andra människor skapar relationell energi 
som fyller oss med livslust. Att spendera tid med människor vi trivs med, älskar och uppskattar är både 
stärkande och energipåfyllande. Vår notering är dock att om man spenderar tid med människor som inte 
sprider god energi omkring sig, kan den relationella energin strypas och totalt utmatta oss.
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För att fördjupa oss lite just i den fysiska energin, vill vi ställa frågan; - Vad laddar du din kropp med för 
bränsle? Har du någon gång fått för dig att ta bilen till exempel från Stockholm till Göteborg på bensin- 
ångorna? Eller fått för dig att tanka bilen med saft, grus, jordnötter, taggtråd, kottar eller champagne  
istället för det drivmedel som är rätt för just den här bilen? Med andra ord, tankat bilen med helt fel bränsle! 
Förmodligen inte, för vi är oftast väldigt precisa med vilken typ av bränsle vi häller i tanken på våra bilar 
eftersom vi är väl medvetna om vad som händer om vi häller fel bränsle i tanken. Om du ser dig själv 
som bil, kan du inte förvänta dig att du ska känna dig pigg, alert, kraftfull och ha tillgång till dina mentala 
resurser om du inte håller rätt bränsle i din tank. Snabbt socker t ex som är lätt att ta till när man känner 
sig trött ger dig först ett energilyft tätt följt av en ännu djupare energidipp efter din sockerpeak. 
Att lära dig känna efter hur mycket din kropp vill ha och vilken storlek på portionen för att känna sig lätt 
och energipåfylld, och inte drabbas av ”matcoma” efter du har ätit är också en viktig parameter när det 
kommer till att känna sig full av energi. För mycket av det goda, gör att din energi istället går år till att 
smälta maten, som egentligen hade som uppgift att ge dig energi. Kroppen vill också ha en jämn blod-
sockerkurva utan höga toppar och djupa dalar, så se över när och hur ofta just du behöver äta för att 
hålla din blodsockerkurva stabil. Ta tid på dig vid måltiderna, sitt ner och tugga ordentligt så kan kroppen 
lättare tillgodogöra sig alla näringsämnen. Kroppen består till ca 65 procent av vatten och det spelar 
en stor roll i de flesta av kroppens funktioner. Eftersom vi hela tiden blir av med vatten genom svett och 
utandning är det viktigt att fylla på. Vattenbrist gör dig trött och försämrar din koncentrationsförmåga. 
Ungefär 3 liter vatten om dagen, eller 30 milliliter per kilo kroppsvikt, är lagom säger man. Ungefär hälften 
får vi i oss genom maten, men resten måste vi dricka. Det bästa är att dricka rent vatten, sex till åtta glas 
jämnt utspridda över dagen.

Men energi handlar ju självklart om så mycket mer än bara matintag, sömn och fysisk aktivitet.
Det har gjorts studier på elitidrottsmän och kvinnor som gång på annan slagit världsrekordet inom sin 
gren. Det som forskarna försökt komma underfund med var, vad det var för bestående mönster som 
elitidrottarna hade för att hela tiden slå världsrekordet. Det som var gemensamt med samtliga elitidrottar-
na, var att de hade ett helt annat mindset än de som inte vann. Det som var den största skillnaden i deras 
mindset var att de inte bara tänkte på sig själva utan att deras tankar var – Om jag når mitt mål, om jag 
vinner, - vad skulle det ge andra? Hur skulle det bidra till mänskligheten?

Fokuset var inte ställt enkom på dem själva, som det så många gånger är, speciellt i elitidrotts samman-
hang men även i många andra sammanhang, utan bortom dem själva, sett ur ett större perspektiv vilket 
är energigivande i sig. Om man hela tiden tittar på sig själv, sina egna mål och visioner ur ett egoperspek-
tiv är det lätt att tappa energi, om man inte är oerhört duktig på att självmotivera sig.  När man har fokus 
även bortom sitt ego är det lättare att hitta motivationen som bor i det högre syftet och som ger förnyad 
energi. Att ha ett mindset som är starkt relaterat till ditt WHY, varför du gör det du gör, vad som är den 
större bilden som du ser, hur du kan bidra till att göra världen lite bättre än den är, är ett mindset som i 
stort är självmotiverande och därmed även hjälper dig att höja din energi.

Energi är en enormt viktig del av vår framgång och hälsa och vi har verkligen allt att vinna på att göra oss 
medvetna om både vad som ger oss energi och vad som dränerar oss.  Bara DU vet hur din energinivå 
känns, vilket gör det till 100% ditt eget ansvar att skapa de strategier som hjälper dig att både bygga och 
maxa din energi.

Vår egen inställning till vår energi och ork. Vår egen ”sanning” om den, är också avgörande parametrar 
att bli medveten om. Vår hjärna tar emot allt vi matar den med som fakta, vilket betyder att om du hela 
tiden talar om för dig själv hur trött du är, hur orkeslös du är, hur lite energi du har, tar hjärnan emot det 
som fakta och agerar utifrån den informationen. Hur har du det på mornarna? Vaknar du varje morgon 
och konstaterar för dig själv och den som lyssnar hur trött du är? Har du bestämt dig för att du inte är en 
morgonmänniska och upprepar den informationen dagligen, är chansen väldigt liten för att du ska vakna 
pigg, alert och redo att ta dig an dagen. Frågan är väl egentligen, - vill du vara en morgonmänniska? Om 
du svarar ja på den frågan, behöver du börja med att ställa dig frågan, vad är min sanning gällande detta? 
Vad är min övertygelse? Vad är det jag upprepat säger till mig själv och andra?

© All rights reserved, Futurebook - 30-days Challenge                   Page | 3



Självklart behöver vi även bli observanta på vår egen gräns. Att vi verkligen lyssnar på kroppen när den 
säger, - nu börjar jag få slut på energi. Men vad vi vill inspirera dig till är att fördjupa kunskapen om frågan, 
genom att ställa dig frågor som; Varför har jag låg energi? Och vad behöver jag för att kunna höja ener-
gin? På kort sikt/på lång sikt.

Ljus gör oss pigga. Kroppen får signaler om att vi ska vara vakna och pigga när det är ljust, så försök att 
vara ute i dagsljus så mycket det går. Bra belysning hemma och på jobbet gör också att vi känner oss 
piggare. En bra sak att komma ihåg när det gäller sömnen är att telefonen, datorn och ipadens ljus på-
minner kroppen om dagsljus, så för att kunna förbereda kroppen för vila på kvällen, är alltså inte att kolla 
facebook, instagram, google etc ett vinnande koncept för att hjälpa kroppen att aktivera sleeping mode. 
Har du svårt att komma till ro på kvällen och att somna, vill vi inspirera dig att testa att lägga ifrån dig 
dina tekniska deviser minst en timme innan sänggång varje kväll, för att se hur det påverkar dig. De flesta 
behöver sova ca 7 - 9 timmar per natt. Hitta din optimala sovtid och försök att sova så länge varje natt. 
Både hjärnan och kroppen behöver återhämta sig. Men sov inte för länge eftersom det gör dig tröttare. 

När det kommer till vår energinivå, behöver vi även titta på faran med att sitta för långa stunder i taget. 
Något som de allra flesta gör, utan att reflektera över, men det ger inte bara i regel dålig hållning, utan 
även vår andning påverkas och vår puls saktas ned. Viss forskning visar även att för mycket stillasittande 
kan orsaka sjukdomar och många vill ta det så långt att stillasittandet är ett av våra största hälsohot. Gå 
runt minst 2 minuter i timman för att få bort de negativa effekterna av ett stillasittande jobb. Det ger dig 
garanterat mer energi. Det är också rekommenderat att titta bort från din datorskärm i ett par minuter då 
och då. Skärmens ljus är ansträngande för ögonen och gör dig mindre alert efter längre exponering.

Låt oss titta på energi som känslotillstånd. När du känner dig ”låg” är detta ett känslotillstånd. När du kän-
ner dig energirik och on top, är det också ett tillstånd. Så det du behöver fråga dig själv för att bli medve-
ten om, - Vad är det som gör att jag känner mig låg i energi? Och vad är det som gör att jag känner mig 
energirik och laddad? Så du vet vad du kan göra för att ankra den högenergirika känslan och lätt kunna 
återskapa den. Detta är faktiskt en färdighet som man kan utveckla. 

Bli medveten om vad det är för mönster som ger dig låg energi gällande:

• Tankar
• Mat
• Sömn
• Förhållningssätt

Bli medveten om vad som höjer din energi. Här är några exempel som energihöjare som du kan testa hur 
de fungerar för dig:

Momentan höjning:
• Skratt
• Meditation
• Pzizz *
• Kall dusch
• Bita i en citron
• Löpning
• Härlig musik
• Hoppa på stället
• Medveten djupandning 
• Tarzan banket **
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* Pzizz: en kostnadsfri app där du kan sätta in tiden på nap eller insomning. 
Den tar dig snabbt från Beta till Alpha och en kort nap med pzizzen, kan höja din energi för timmar framöver.
**Tarzan banket: Banka på dig själv på bröstbenet i mitten mellan nyckelbenen och brösten med båda 
knytnävarna som gorillorna gör. Där sitter Thymuskörteln. Att banka på Thymus ökar direkt energin i 
kroppen.  

Medveten andning
Fokuserad andning ger mer syre i blodet, och hjälper det att flöda bättre och ge dig mer energi. Din puls 
och blodtryck sänks, vilket i slutändan leder till att din mentala prestationsförmåga och energinivåer höjs. 

På längre sikt:
• Tillräckligt med sömn
• Maten du äter
• Mindset
• Andningsövningar
• Meditation

Viktigt är att lära dig känna igen vilket tillstånd du är i/är på väg in i för att inte bara vara kvar/låta det ske. 
Om du gjort ditt energidetektivarbete innan och skapat strategier för vad du behöver göra om du är på 
väg in i ett lågenergitillstånd, vet du ju vad du också behöver göra för att bryta det och snabbt få upp 
energin igen. Om du känner dig stressad och trött kan en snabb mental bild av någon eller något som 
gör dig glad pigga upp och utsöndra en kick av endorfiner i kroppen. Att tänka positivt gör att vi upplever 
vårt liv som bättre och känner oss lyckligare. Fokusera på bra saker och njut av livet där du är just nu. Att 
andas rätt är också en avgörande del när det gäller vår energi. Många andas för grunt, vilket betyder att 
de inte syresätter sig ordentligt. När vi grund-andas där andetaget bara når bröstet, får vi inte den syre-
sättningen vi behöver. Genom att lära dig att andas ända ned i buken, och inte bara får in luften i bröstet, 
får du in mer syre i kroppen, vilket gör dig piggare. Lätt syrebrist gör att kroppen börjar dra in på olika 
funktioner för att spara. Att ta några djupa andetag kan också hjälpa dig att slappna av och varva ner. 
Många drar in magen och höjer bröstet när de tar ett djupt andetag. På det sättet stryper du platsen där 
luften ska strömma till. En bra övning är att lägga dig på sängen eller soffan, lägga ena handen på nedre 
delen av buken för att känna att du fyller på luft nedifrån buken och upp i bröstet. Och när du andas ut 
pressar du ut luften uppifrån och avslutar i buken. På det här sättet får du en enormt effektiv djupandning 
och du syresätter mycket bättre vilket kan vara fantastiskt att ta till när man känner att energin tryter.

Endorfiner är kroppens eget lyckohormon. Endorfiner gör oss lyckliga, lugna och kan lindra smärta. Skratt 
frisätter endorfiner som gör oss glada och kan hjälpa oss att bli av med negativ stress. Om du känner 
dig trött och orkeslös så ta en paus och titta på ett roligt klipp, läs någon rolig serie, eller vad det än är 
som kan locka dig till skratt. Ännu bättre effekt får du om du skrattar tillsammans med andra, den sociala 
gemenskapen gör det nämligen ännu härligare för kroppen och du känner dig snabbt piggare.
Tacksamhet är en annan oerhört kraftfull energihöjare. Genom att fokusera på allt vi har att vara tacksam-
ma över, stort som smått, njuter av tanken på det som vi är tacksamma över, sätter vi an vårt fokus i en 
positiv riktning. 

Vi kan faktiskt höja vår energi genom att inte bara acceptera att stå ut. Vi har lärt oss att tillåta och stå ut 
med mycket från situationer, människor och oss själva som dränerar oss på energi, glädje, tid och peng-
ar. Vi är många som lärt oss att inte klaga, att livet är en kamp, att tillgodose andras behov, att se bra ut i 
alla situationer m.m. Detta medför att vi inte står upp för oss själva, vi får låg självkänsla, håller oss på en 
låg nivå och drar till oss mycket annat som inte leder oss i rätt riktning.

Det kostar oss vår livskraft varje gång vi tillåter något som inte stämmer överens med våra värderingar, 
övertygelser och prioriteringar. 
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Det som händer när vi lägger vår energi utanför oss själva är:
- Vårt engagemang blir mediokert
- Vi tappar fokus
- Vi tröttar ut oss och blir dränerade på vår egen energi
- Vi tappar i vår egen kreativitet, livslust och spontanitet
- Vi får en låg livsenergi som lätt gör oss håglösa

Det som händer när vi behåller vår energi och riktar den framåt är:
- Vi har mer energi
- Vi blir lite skönare och härligare mot andra och vi känner oss mer harmoniska
- Har mer närvaro och kontroll
- Lever efter våra egna värderingar och normer
- Kan med lätthet ta oss an våra uppgifter med mindre energiåtgång
- Prioriterar och fokuserar på rätt saker

Låt oss prata litegrann om energitjuvar. Du har säkert varit med om att vissa människor känner du dig 
glad och uppfylld efter att ha spenderat tid med och andra fullständigt dränerar dig? Du kanske till och 
med blir nedstämd utan att förstå varför. Energitjuvar är så vanliga att de flesta av oss dessvärre har 
erfarenhet av dem. Viktigt är om vi har energitjuvar i vår närhet som vi inte kan välja bort, att vi skyddar 
oss. Samtalsterapeuten och socionomen Ingalill Roos har skrivit en bok om energitjuvar och hur man ska 
skydda sig mot dem. Hon skriver bland annat att de som tar vår energi kan ha en kompetent sida utåt 
men på insidan bär de en förträngd vrede som kan komma ut i små portioner eller ibland som riktigt hat. 
Den som utsätts blir oförklarligt trött och nedstämd, kan inte förklara vad som händer utan blir förvirrad.

Kännetecknande för energitjuvar är att de vill ha makt och sista ordet. De krymper utrymmet för andra. 
Genom negativa kommentarer får de andras självförtroende att frätas sönder. Energitjuven kan vara 
avundsjuk och missunnsam. Därför håller han/hon inne med beröm och uppmuntran och ger sällan en 
komplimang. Innerst inne är de skräckslagna att ha fel, men kan inte ta ett nederlag, så därför är det 
lättare att inte ge utrymme för det. 

En energitjuv närmar sig gärna en person som inte är så försvarsinställd, som vill väl och inte tror att 
människor vill göra någon illa. Hon eller han är kanske för anpassningsbar och inte van vid att ta så stor 
plats utan förminskar sig själv för att man kanske inte känner sitt egenvärde. Det gäller att känna igen 
dem. I en arbetsgrupp finns det alltid en eller två som förstör stämningen och sätter ner energin i hela 
gruppen, därför att de har så starka hävdelsebehov. Ett problem är att energitjuvar sällan tycker att de 
behöver arbeta med sig själva, eftersom de inte ser att de gör något fel, utan lägger över det på andra. 

Hur kan du skydda dig då? Roos ger några viktiga tips: 
-Genom att bli observant och lära dig att hantera och att tyda signaler, om en person alltid vill styra, be-
stämma och är dominant.
- Att inte ta på dig skulden när du vet att du inte gjort något fel. Vår notering, Vi har allt att vinna på att 
känna igen när folk i vår närhet projicerar sina egna inre konflikter på oss. Vi behöver faktiskt inte ta emot 
dem.  
- Att inte anklaga dig själv. Ställ dig på din egen sida och låt inte andras behov gå före.
- Utveckla din självkännedom och sätt gränser för vad du kan acceptera. Vår notering, det här är avgö-
rande viktigt och är en av de saker som du kommer att lära dig genom Futurebook.
- Om någon kritiserar dig kan du fråga: Nu förstår jag inte hur du tänker, vad menar du med det? 
- Hoppas aldrig på bekräftelse från en energitjuv.
- Tala med din chef om hur du mår och känner dig om det är på jobbet.
- Försök att undvika i mesta möjlig mån att vara tillsammans med människor som förminskar dig och 
dränerar dig på energi.
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En annan typ av energitjuv. Det är ju inte alla energitjuvar som försöker sätta sig på oss, men ändå är 
dränerande. När vi är i närheten av människor med låg energi och som förmodligen inte övat på att bli 
självpåfyllande, kan det vara ett säkert kort för dem att hänga med människor som är glada, inspirerande 
och vänliga för att ”tanka” sig själva. Känner du dig dränerad med vissa, kan detta vara något att vara 
observant på.

Men vad händer om det är du själv? Ett sista scenario gällande energidränage kan ju faktiskt vara att vi 
är vår största energitjuv. Har vi fastnat i en negativ tanke- och känsloloop, om vi har ett förhållningssätt till 
livet där allt blir svårt och hårt och har känslan av att alla verkar vara emot oss på ett eller annat sätt. Att vi 
känner oss ”drabbade” av livet, skapar vi själva ett enormt energidränage, för det slukar mycket energi av 
oss om vi väljer att ha ett negativt fokus.

Vår miljö vi vistas i påverkar i hög grad vår förmåga att vara effektiva, kreativa och fokuserade. Vi kan 
själva påverka denna miljö i mycket högre utsträckning än vad vi själva kanske tror. Därför är det viktigt att 
vi rensar, skapar en lustfylld miljö som vi uppskattar att vara i och tar bort det som tar vår kraft.

Det vi tillåter kan vara mycket subtila saker, något som funnits i vår direkta miljö under en lång tid, något 
som vi lägger i högen ”sånt är livet” som har normaliserats i vårt liv. Detta gäller allt ifrån relationer, saker, 
situationer etc. Det fiffiga är att så snart du blir medveten om VAD detta är, så kan du göra något åt det.

Kanske du har några relationer i ditt nuvarande liv eller tidigare, som du skulle behöva rensa ut och ”göra 
upp” med. Kanske du har 10 000 olästa/obesvarade gamla mail i din inkorg? Gamla papper som ligger 
och skräpar i högar? Ouppackade kartonger? Oöppnad post. Garderober, skåp och lådor där det inte 
finns varken plats eller någon hållbar struktur. Ovanor som du har lagt dig till med och som du VET dräne-
rar din energi och som inte längre tjänar dig i ett gott syfte?

Du kanske har hört talas om det kollektiva medvetandet? Vi tänkte prata om det och energi. I Lilis bok SÅ 
KLART! skriver hon bl a om den kollektiva energin, vilket är en intressant och viktig parameter att ta in i 
sitt eget tänk om sin egen energi, för är vi inte medvetna om hur mycket vi påverkas utifrån, förstår vi inte 
heller riktigt hur dränerade vi kan bli om vi inte vet hur vi kan stötta oss själva. Lili skriver;
”Vi befinner oss i ett paradigmskifte och för att kunna se verkligheten förändras, - måste vi förändra hur vi 
ser på verkligheten! Forskningen visar att förutom vårt individuella medvetande, finns det även ett kollek-
tivt medvetande. Detta kan ses som ett osynligt fält som omger planeten och där all samlad kunskap är 
tillgänglig. Och inte bara är vår kunskap en del av detta fält, utan alla våra tankar och intentioner är införli-
vade i det. Man kan nog säga att vårt samhälle är en direkt avspegling av vårt kollektiva medvetande. Så 
när det kollektiva medvetandet förändras – förändras samhället. 

Vetenskaplig forskning har bedrivits gällande det här i 28 år på Princeton University i USA.
En forskargrupp som kallas PEAR (Princeton Engineering Anomailes Research) bedrev forskning 1979-
2007 vilken gett en ny syn på kraften av det kollektiva medvetandet. Så kallade slumpgeneratorer, små 
elektroniska lådor som slumpmässigt sänder ettor och nollor eller olika ljudsekvenser, placerades ut över 
hela världen. Generatorernas utslag sändes via Internet till en server. Syftet var att undersöka om de 
skulle ge oväntat kraftiga utslag under stora händelser som påverkade många människor, som t ex stora 
naturkatastrofer och krig. Mätinstrumenten är placerade på 54 platser världen över, finns i alla nordiska 
städer och var under forskningen direkt förbundna med Princeton via internet. Under studierna registre-
rade man slumpgeneratorernas reaktion under cirka 120 tidpunkter som nyårsaftnar, naturkatastrofer, 11 
september händelserna, Natobombningarna över Jugoslavien 1999 och när John F Kennedy Jr. omkom 
i en flygolycka 1999. Utslagen i samband med 11 september är de mest markanta som någonsin regist-
rerats. Lite mindre dramatiskt men nog så påtagliga mätningar gjordes då mätinstrumentet placerades 
på en fotbollsarena där man spelade en spännande match och där mätinstrumenten gav klara utfall. 
Forskarna vid Princeton och andra universitet världen över där liknande studier bedrivs arbetar nu med att 
utveckla och testa teorier som kan förklara de olika mätningarna. (Fakta hämtade ur artikel från Illustrerad 
vetenskap) 



Artikeln har några år på nacken men är definitivt intressant nog i sammanhanget att ta med. En mer 
uppdaterad forskning visar att resultaten nu till och med ännu starkare tyder på att det finns ett globalt 
händelsefält som vi alla har del i via våra tankar. Ett kollektivt medvetande. Och att det är våra kollektiva 
känslor som påverkar elektroniken hos slumpgeneratorerna.”

Vad händer då med vår egen energi om vi hela tiden har fokus på omvärlden? Flera gånger om dagen 
lyssnar på nyheterna om krig, mord, svält, korruption, naturkatastrofer, ekonomisk härdsmälta. Krokar i 
den kollektiva oron om var världen är på väg. Krokar i det kollektiva fördömandet där det är ett extremt 
starkt fokus på ett vi och ett dem. Om vi dessutom kryddar detta med känslan av tidsbrist, känslan av 
exkludering, känslan av att inte räcka till, har ett hem som gör att vi känner oss stressade, lever med 
dränerande relationer, äter fel och inte rör oss, behöver man inte vara hjärnforskare direkt för att förstå att 
detta sammantaget skapar ett enormt energidränage, eftersom vi kopplat upp oss på en kollektiv känsla 
där vår känsla genom att få resonans med den, - ytterligare förstärks. Att bli medveten om detta runt oss, 
ger oss en större möjlighet att utveckla vårt tänkande gällande vår egen energibank.

Det finns mycket vi kan göra för att återta och själva höja vår energi och genom dagens omfattande 
kategori har vi gett dig mycket att reflektera över. Fundera över kategorin Energi och se var DU har dina 
värsta energislukare. Genom att bli medveten och att rensa både på insidan och utsidan kan vi höja upp 
vår energi betänkligt. Med all denna inspiration i ryggen, är det nu dags för dagens övning.

Lycka till nu så hörs vi imorgon!
#lovepeaceandhappiness

Michelle Dandenell & Lili Öst
Futurebook
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