
 

Hjemmelekse 1: sette en intensjon 

Sette deg en intensjon for dette kurset, enten for modul 1 (hvis du kun er med på 
den første modulen) eller for hele kurset.  

Sett en intensjon som strekker deg og som inspirerer deg. Den skal gi deg energi og 
inspirasjon til å komme dit du ønsker i livet. 

En intensjon er som en nordstjerne, noe du hele tiden sikter mot og som gir deg en 
retning: 

Hvordan sette en intensjon:  
En intensjon presenterer det endelige resultatet av noe du ønsker deg 
En intensjon er et mål eller en visjon som blir din nordstjerne i dine handlinger, tanker, 
valg og verdier 
En intensjon gir deg et fokus og er med på å dirigere energien i en bestemt retning 
En intensjon er ikke en «to do liste» om hvordan du kommer dit 
En intensjon skal være positiv og noe du ønsker å vokse inn i  

Tips når du skal lage en intensjon: 
Strekk deg selv, men allikevel er det viktig at det er noe du kan tro på at er mulig 
Klarhet er viktig, jo kortere jo bedre 
Prøv deg frem og regn med at det kan ta litt tid før du merker at «nå har jeg den» 
Begynn med «Min intensjon er……» 



Forskjell på en intensjon og en affirmasjon: 
Affirmasjon: «Jeg lever ut min kvinnekraft» 
Intensjon: «Min intensjon er å leve ut min kvinnekraft» 

Eksempler på intensjoner:  
Min intensjon er å vekke opp min kvinnekraft og å være en inspirasjon for de rundt meg. 
Det er å være stolt over å være kvinne og min egen seksualitet 

Min intensjon er å leve ut hele spekteret av det å være kvinne. Det er å omfavne min 
styrke, men også min sårbarhet og sensitivitet.  

Min intensjon er å vekke opp min intuitive visdom, min intuisjon og det å leve mer i 
samsvar med syklusen.  

Min intensjon er å være en sterk kvinne i verden, ha innflytelse samtidig som jeg er i 
kontakt med min sensitivitet og min indre visdom.  

Min intensjon er å leve ut min kvinnekraft. Det er å være i et kjærlighetsforhold der jeg 
kan leve ut mitt høyeste potensial som kvinne.  

Min intensjon er å leve i samsvar med min intuisjon og indre visdom 

En intensjon viser deg selv, andre og universet at du er seriøs i å skape dine 
drømmer og mål! Kjenn hvordan det føles ut når din intensjon er en virkelighet.  

Lykke til med å sette en intensjon! 


