
 

MITT SPIRITUELLA LIV



Välkommen till Futurebook Challenge.

Som vanligt är det lika härligt att ha dig här med oss. I dag ska vi utforska en av de mest fasci-
nerande kategorierna av dem alla, ditt spirituella liv. Du kanske undrar varför vi alltid säger att 
denna kategori är den mest fascinerande kategorin av alla, - i princip i varje avsnitt? Det finns en 
god anledning; Det är ju faktiskt så att alla de 14 kategorierna är enormt fascinerande och alla är 
lika viktiga. Idag kommer vi starta med att fråga dig en intressant fråga som kanske ingen annan 
frågat dig tidigare, eller du funderat så mycket över innan; – Vad exakt är spiritualitet?
 
Vi tycker att det är en både intressant och viktig fråga att lyfta eftersom vissa ord har en exakt 
mening och andra inte. Betydelsen av ett ord kan vara supertydlig i vissa sammanhang, men 
kan faktiskt också ibland vara olika för nästan alla som använder orden som till exempel, - ett 
äpple är förmodligen 99,9% av alla människor helt överens om dess betydelse. Men, ta till  
exempel ordet konst. Vad är konst? Nu har mängden människor som är helt överens om defini- 
tionen av vad konst är, med all säkerhet minskat betydligt. Eller en annan svårdefinierad en, - 
Vad betyder kärlek? Det finns enormt många olika sätt att både se på och beskriva det ordet, 
eller hur. Betydelsen av ordet kärlek är otroligt mångfacetterad och känslan av ordet finns det 
förmodligen lika många tolkningar av som människor på jorden.

Så, med detta resonemang i ryggen, låt oss fråga dig igen. Vad exakt är spiritualitet? Spiritualitet 
har funnits på ett eller annat sätt i varje kultur i den mänskliga historien. Människor har haft tankar 
kring det och har både pratat om och skrivit om spiritualitet under flera tusen år. Och fortfarande 
är spiritualitet väldigt svårt att förstå och vara överens om vad ordets exakta betydelse är. Vi 
menar, om du frågar 100 personer om definitionen av spiritualitet, kommer du troligen få 100 
olika svar, kanske till och med 200. Efter alla dessa år så finns det ingen generell och accepte-
rad definition av ordet på grund av att spiritualitet är något du inte kan ta på. Det är otroligt svårt 
att sätta ett direkt ord på det. Att definiera ordet spiritualitet är som att försöka definiera ordet 
dimma. Och det är just därför den här kategorin inte är som de andra och du behöver göra ett 
gediget arbete för att säkerställa vad DU menar med spiritualitet.
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Här är några reflektioner som gjorts genom åren gällande spiritualitet. Och bara för att tydliggöra, 
vi på Futurebook, sätter inget likhetstecken mellan spiritualitet och religion. Vi tänker mer att 
vara spirituell betyder att man som individ har en själslig kontakt med sitt inre och att man har 
en närvarande och medveten kontakt med allt omkring sig själv. Att stanna upp och blir mer 
medveten, tror vi är en av nycklarna för ett lyckligare, mer spirituellt liv. Ett spirituellt liv där man 
lättare hittar mittpunkten, själva kärnan och balansen i både livet och sina känslor.

Människor har sedan mannaminne haft enorma debatter och gräl om ämnen som just spirituali-
tet men har egentligen kanske inte ens pratat om samma sak, för att de inte själva har definierat 
vad spiritualitet står för, - för dem. Kanske det är så att spiritualitet är något högst personligt, 
som inte ska eller bör totas samman till ett helhetsbegrepp som alla ser på samma sätt, utan att 
det är upp till var och en av oss att reflektera över vad spiritualiteten står för, - för oss. 

Så det första vi från vårt håll behöver göra är att identifiera vad – exakt, det är vi pratar om så låt oss 
kasta lite ljus på den här livskategorin.
När vi tänker på vad spiritualitet är, är det kanske en bra idé med att börja att fråga sig vad människan 
i stort behöver att det är. Varför är det viktigt? Varför är just spiritualitet viktig? Hur tänker du gällande 
den frågan? Ge dig någon minut och försök sätta ord på det. När vi tänker på spiritualitet, kommer fyra 
saker upp och alla fyra handlar om våra djupgående mänskliga behov. 

Den första, är känslan av att vara en del av någonting större. Att vi alla krokar i varandra på 
något sätt, att vi inte är separerade från varandra och vi alla även krokar i detta någonting, som 
på något sätt är övergripande. Vi tänker att spiritualiteten till en del består av behovet att tillhöra. 
Att känna sig lugn, trygg och harmonisk gällande sig själv och verkligheten runt oss och detta 
kan mycket väl vara det man menar med att vara upplyst. Att vi har en stark, trygg, harmonisk 
känsla i oss själva som lyser upp oss – inifrån. Ett av våra grundbehov är just samhörighet/till-
hörighet och när man kan skapa den känslan i sig själv, utifrån sig själv, som inte handlar om att 
känna tillhörighet med någon specifik grupp, utan med detta någonting större, då står vi stadi-
gare i oss själva. 

Det andra, handlar om att bidra, vilket också är ett av våra grundbehov och är en av de vikti-
gaste aspekterna av spiritualiteten. Att bidra gör oss gott och gör att vi bidrar till att göra gott 
även utanför oss själva. Vi tror på att en del av spiritualiteten handlar just om energi 8:an som 
hela tiden flödar mellan oss och andra. Att när vi är en medkännande, bidragande människa, så 
skapar det en känsla av tillhörighet och medmänsklighet. Men kanske även en känsla av stolt-
het över den vi väljer att vara, tillsammans med våra medmänniskor och inom oss själva. Att vi 
känner stolthet till att vi är en människa som, genom vem och hur vi är, bidrar till att göra världen 
till ett bra ställe att leva på.

Den tredje, handlar om att känna vördnad för det liv som vi fått som gåva och att göra vårt allra 
bästa för att hedra den gåvan. Att visa oss själva en vördnadsfull respekt. Denna viktiga sak 
som vi många gånger dessvärre tappar på vägen, fullt upptagna med att leva. Att visa vördnad 
till sig själv kan t ex vara att sträva efter att bli en bättre människa och hjälpa sig själv att bli en 
människa som mår bättre. Att lägga sig vinn om att fatta de rätta besluten, att göra rätt saker, att 
arbeta på vår egen upplysning och vår egen utveckling. Att verkligen använda oss av de gåvor vi 
har fått och inte bara stressat kötta på, på ett sätt som sänker oss istället för att höja oss.
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Den fjärde och sista är, känslan av inre stillhet. Vi tror på att spiritualitetens delar sammantaget 
kan ge oss en väg till denna inre stillhet. Till att känna sig belåten. Till att känna sig hel. Till en 
känsla av fullbordan, vilket kan beskrivas som att känna sig helt uppfylld och samtidigt lugn och 
harmonisk. 

Dessa fyra idéer är några av de som vi känner är viktiga gällande hur vi uppfattar spiritualitet. Är 
det även några som du känner att du kan kroka i? Känner du också att spiritualitet hänger ihop 
med att hjälpa andra och sprida gott i världen? Känner du också att spiritualitet handlar om att 
locka fram den bästa personen i dig själv och hjälpa dig själv att bli den? Om du känner att du 
också ser spiritualitet på det sättet, skriv ned det med dina egna ord. Om du inte känner så, 
strunta i dem och fundera på vad det betyder för dig. De är ingen sanning, utan bara hur vi ser 
på spiritualitet. Din Futurebook handlar om dig och vad du tror på! 

Det finns självklart en uppsjö av andra saker att lägga till. Kommer du på några? Fundera. Tror 
du t ex att det finns en anledning till varför du är här? Har du känslan av att ditt liv har ett syfte? 
Att du blev satt på jorden med ett syfte. Vilket är det i så fall? Om du inte känner detta spontant, 
fundera över vad du vill skapa för syfte för att vara här. Vad känner du är ett högre syfte som 
du kan kroka i? Vad är det du vill känna att du har uppnått när du ligger där på din dödsbädd, 
förhoppningsvis en massa år från nu, och tänker på hur ditt liv blev. Alternativt, - vilket liv du 
skapade för dig själv…
Du uppfattar skillnaden där va?!

Har du en klar och tydlig känsla av varför just du blev född? Om inte, fundera nu på varför du 
tror att du finns. Vad är det som är så unikt med dig tror du, - att det var av yttersta vikt att du 
kom hit? Det är ju faktiskt så att vi, redan som spermier, genomgick en skoningslös selektering 
och fick en tuff match med likasinnade, för att bli ”the choosen one”. Men vi lyckades! Det var 
vi som vann och här är vi nu, halvvägs genom livet kanske, så frågan – vad är din tro gällande 
varför just du var den som vann loppet, kanske är en bra frågeställning att fundera på. 
Vad är dina spirituella övertygelser? Har du inte adresserat dig själv frågan innan, kan dessa frå-
gor kanske vara hebreiska för dig, men närma dig dem precis på samma sätt som man äter en 
elefant, - bit för bit. För varje tankevarv du ger dem, ju djupare och bredare blir dina insikter. Om 
du bara börjar med att sätta ena foten i vattnet, så kommer du kunna vada djupare och djupare 
vartefter tiden går.

Ta en stund nu, reflektera och skriv – så klart och tydligt för dig själv som du kan, vad din över-
tygelse gällande ditt spirituella liv är. Fundera på vad du tror om, varför det är viktigt för oss att 
veta vad vi tror på och varför vi tror på det. Att ha koll på detta ger oss en enorm inre styrka 
som gör att vi inte bara blir helt slagna ur kurs, bara för att något händer. Vi behöver inte heller 
falla för grupptrycket utifrån kretsen runt oss eller från samhället i stort, som säger att vi behöver 
vara ditten eller datten, eller ska se ut på ett eller annat sätt, för vi har skapat en känsla inom 
oss att vi står på en stabil grund där vi själva vet vad vi vill eller inte vill. För att vi vet vilka vi själva 
är och allt det vi består av. Och detta är precis det som spiritualitet handlar om – för oss. Att 
ta reda på; vem vi är, allt det vi är, varför vi är här och vad anledningen till hela vår existens är.  
En livskategori som belyser allt detta, - en kategori så viktig och omfattande, kräver- och även 
förtjänar en hel del tid för reflektion.
Alla dessa frågor, förtjänar ett svar. Att klargöra för dig själv vad dina spirituella övertygelser är, är 
väl investerad tid och ansträngning så nu är vi framme vid din övning i detta avsnitt. 
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I nästa avsnitt kommer vi att gräva oss ännu djupare in i den här fascinerande kategorin och vi 
kommer också göra en kraftfull övning som faktiskt kan bli en riktig gamechanger. 

SUMMERING 
Några övertygelser gällande spiritualitet är: 
• Upplevelsen av att tillhöra något större 
• Upplevelsen av att bidra 
• Upplevelsen av att vara en god människa 
• Upplevelsen av inre stillhet, ett inre lugn

Varmt lycka till med dina reflektioner!

Michelle Dandenell & Lili Öst
Team Futurebook
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