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Jag har blivit uppmanad att skriva. Skriva om det som berör –
om livet och livets villkor. Om utveckling och växt. Om hur vi
använder vår tid och skapar ett meningsfullt liv. Ja, helt enkelt
hur vi gör det bästa av den tid vi har här på jorden. Jag har valt
att kalla forumet för dessa tankar AndRum – ett rum för dig, där
du kan stanna upp och reflektera. Där själen och anden får ta
plats en stund.
Det första jag vill reflektera kring är begreppet medvetenhet. I min
värld är det, det första jag behöver för att kanske välja något nytt i
livet. Om jag inte är medveten om hur mitt beteende eller hur det jag
gör påverkar mig själv och andra har jag heller ingen grund för
förändring. Jag ser inte problemet, ser inte att det existerar och har
således inget incitament för att göra någon förändring. Första steget
till alla förändringar är således medvetenhet. Det gäller mig, dig, vi i
gruppen eller företaget. Det gäller för alla som befolkar planeten
jorden.
Utan medvetenhet sker ingen förändring och ingen växt. Det är den fundamentala förutsättningen, men
absolut ingen garanti för att det ska hända något nytt. Nästa förutsättning kallas nämligen val. Du väljer
om du ska göra en förändring eller om du ska förbli och hålla fast vid det som för närvarande är. Min
upplevelse är att de flesta människor gärna och ofta ihärdigt håller fast vid det gamla och invanda. Även
om en förändring skulle vara bra och leda till något gott är det många gånger svårt att släppa taget.
Fastän du vet, är medveten, att det vore det bästa.
Och varför ser det då ut så här? Det ord som kommer upp för mig
är rädsla. Jag hör ofta uttalanden som ”jag vet vad jag har men
inte vad jag får, man ska vara tacksam för det man har, den som
gapar efter mycket mister ofta hela stycket” o s v. Så kallade
”sanningar” som vi gömmer oss bakom och som, jag vill påstå,
håller oss tillbaka och hämmar utveckling och växt – och ibland
även möjligheten till ett meningsfullt liv. För att jag ska välja något
nytt behöver jag känna övertygelsen om att det är det jag vill.
Verkligen känna den positiva kraften i min dröm, vision eller mål
så att det jag behöver göra för att komma dit är värt den ansträngning som krävs. Mitt JA till framtiden
behöver alltså vara så starkt så att rädsla och tvivel ersätts av en stilla förvissning om att allt kommer att
bli bra, ja alldeles perfekt. Visst kommer det dagar med tvivel, men färdriktningen är ändå klar – det är
framåt som gäller, omöjligt att vända tillbaka.
Så har det varit för mig många gånger i livet. Jag har känt rädslan, men vågat ändå. Därför att tilliten till
mig själv, till livet, har varit starkare. När jag arbetar med människor, oavsett om det sker i grupp eller
individuellt, är min ambition att först skapa medvetenhet om situationen för att därefter arbeta med val,
drömmar och det som hindrar oss från att våga. Min önskan är att alla människor ska leva livet fullt ut,
utefter var och ens möjligheter. Du ska veta att du är långt större än du någonsin tror. Ta vara på hela
din kraft och potential, följ ditt hjärta och lev det liv du är ämnad för!
Här kommer ett par böcker som kanske kan inspirera dig på din livsväg

 Lev livet full ut; Eckhart Tolle
 Känn rädslan och våga ändå; Susan Jeffers
Varma hälsningar
Agneta Lundgren
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